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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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شهروند خبرنگار
انتشارات عرصه سوم

تابستان ۱۳۹۶، آمستردام، هلند
کتاب با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 

گروه هـای  گفت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبـادل نظـر، 
اجتماعـی.

ســازمان غیــر دولتــی »عرصـه سـوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.

www.darsahn.org/book-citizen-journalist/

لینک به مطالب در وب سایت:
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شهروند خبرنگار

۶

فهرست

یادداشت مدیریت عرصه سوم
یادداشت سردبیر 

که خودم هم ترسیدم چنان محکم فریاد زدم 
شوراها، شهرداران و دختری به نام سامیه

تکدی گری و طوالنی شدن خواب اعضای شوراها
تخریب ارگ باستانی شهر بی شورا

تخریب پارک تاجیکستان متوقف شد
کاره ای هست یا نه! نمی دانم شورای شهر 

شوراها؛ »علی البدل«ها شوخی نیستند!
شهردار غیربومی و وعده های بر زمین مانده منتخبین

گرفت که باید جدی  شفاف سازی، مطالبه ای 
زنان شورا و هم آوایی با صداهای مردساالرانه

زنان در شوراها؛ زمانی برای مدیریت شهر و روستا
ما مانده ایم زیر آوار این فساد

سهم زنان شورا در تحقق مطالبات زنان
شهرداری و نوش داروی پس از مرگ دریاچه ارومیه

فرودگاه رامسر؛ پروژه همیشه ناتمام مازندران
کسی به معلوالن فکر می کند؟ شوراها؛ 

کیست؟ شهرداری یا دست فروشان؛ حق با 
برای داشتن رزومه درخشان، در چالوس شهردار می شوند

کودکان در سکوت شوراها بسته می شود عقد ازدواج 
زاهدان؛ شورا با »حاشیه نشینان« چه می کند؟

نصب غیرقانونی ترانس های برق در پیاده روهای بانه
قبرفروشی به منظور درآمدزایی برای مصارف فرهنگی

کسی میناب را سیرآب می کند؟ چه 
زنانه شدن چهره اعتیاد در سنندج و بی تفاوتی شورا

نیروگاه زباله سوز نوشهر: نوش دارو پس از مرگ آبزیان!
کنش گران اجتماعی از انفعال خروج 
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فهرست

گر! بانه: شهردار زن، هزار اما و ا
پروژه ۳۴ساله شهرداری ارومیه برای ساخت یک خیابان

استیضاح شهردار و فرصتی برای تبلور بی اعتمادی!
گزارش تصویری از یک فاجعه محیط زیستی

شش ماه زندگی بدون دریافت حقوق
وظایف شوراها در قبال شهرهایی با امکانات روستایی

سگ کشی در تبریز تمام شد
گردشگری اختالل در امور شهری با طعم جاذبه های 

گیالن دارد زیر زباله دفن می شود
کش کولبر  بهمن های 

ایالم؛ برکناری مداوم شهرداران
تنفس هوای بی گرد و غبار، شاید وقتی دیگر

گزارش تصویری؛ برف و آزمون مدیریت شهری
تحدید »سده «؛ از نور و شادی می ترسند

آیا شورا در قبال پدیده فحشا مسوول است؟
کوچه های یخ زده بانه و ناتوانی شهرداری در برف روبی

احیای باغ سیب، آزمون محیط زیستی شورا
قشم؛ دردهای بزرگ ترین جزیره ایران

کمربند ساحلی رامسر؛ رویایی پوچ
رای های پرشمار محرومان، تحول آفرین نیست؟

تجربه تلخ پالسکو و ترس از تکرار آن
شوراهای شهر و تکریم زبان مادری

معلولین برای معلولین، تجربه بوکان
کرمان؛ داستان ناتمام حاشیه نشینی در 

چوب حراج شهرداری به ارومیه
بی تفاوتی شوراها نسبت به حذف رشته فقه شافعی

اردبیل تشنه است، شورا به دادش برسد
رویای ایجاد منطقه آزاد

کرمان و تخریب “خانه شهر” شورای شهر 
کسی از شورا راضی است کمتر  مشهد، 

بانه، شهر بی دفاع در برابر تهدیدات زیست محیطی
کنار غم نان! غم آب آشامیدنی، در 

کرده است؟ شورای زاهدان برای تفریح فرهنگی چه 
عقب افتادن شهرداری و شورای اصفهان از مشکالت

چهارشنبه سوری و غفلت شوراها از شادی عمومی
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کارنامه شورای بندرعباس زیر و بم و 
ائتالف نهادهای مدنی در برابر قوم زدگی

بی توجهی شورای بیرجند به حاشیه نشینان
اندیمشک قربانی حواشی شورای شهر

کنش گران مدنی شورای شهر دزفول در ارزیابی 
تبدیل پاتوق بزهکاران به بوستانی زیبا در رشت

داوری مشهدی ها و فضای شهر در نوروز
کار به حال خود رها شده اند کودکان 

ج، رسوایی مالی و انتخابات پیش رو کر شورای شهر 
گفت و گوی عمومی شهر مسجد جامع و بازار عنبران، تاالر 

لودرهای شهرداری زیر ستون سینماهای اردبیل
نوروز تمام شد، خستگی ترافیک نوروزی باقی است

انتظارات یزدی ها از شورای پنجم
مدیران شهری و معضالت فصلی

کپسولی از مشکالت شهری است؟ چرا »تکاب« 
زلزله مشهد؛ آوار مدیریت شهری

ضرورت تغییر اولویت شورا و شهرداری سقز
اهواز آماده انتخابات شوراها نیست

وظیفه شورا در قبال مدارس زندان گونه شهر بهارستان
کرده است گرم  امید به تغییر، تنور انتخابات را 

اعضای شورا مشغول دعوا بودند،آذرشهر را آب برد
گزارش تصویری از پروژه های بازآفرینی شهر رشت

آبادان در چنبره مشکالت؛ محتاج شورای قوی
انتخابات و چالش حمایت از حقوق همجنس گرایان

کمپین »نه به آرای قبیله ای« کرمانشاه نیازمند 
خرمشهر هم چنان جنگ زده؛ در انتظار شورا

ک« از افسردگی شورایی برای نجات »ارا
ک  شوراها روستایی و واسطه گری در فروش امال

زباله ها، دشمنی برای جاذبه های جاده و جنگل های »دو هزار«
الحاق به تهران یا تحول آفرینی در شورا؟

شورایی برای بازگرداندن ثبات مدیریتی به خرم آباد
ج در میان زندان ها، زندانی است کر

»یک« عدد زنان شورای شهر حافظ و سعدی
کیفی شوراها تاثیر مهاجرت بر افت 

کارگران سنندج در شورای شهر صدای خاموش 
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کارنامه شورای چهارم مشهد تاملی در 
وقتی بیابان نشینی بر شهر نشینی مقدم است

کارآمدی مدیریت شهری در مریوان بحران زباله و نا
مطالبه زنان تبریزی از شورای شهر: توجه به آزادی پوشش

کلیدی شوراها در انتصاب مدیران بومی نقش 
از شورای شهر یاسوج چه خبر؟

خواب زمستانی شورا و انحالل تیم زنان ملوان انزلی
کارگران ساختمانی می پیوندند وقتی زنان به جمع 

خوش بینی احتیاط آمیز بلوچ ها به انتخابات شوراها
جوالن بنگاه دارها در شورای اسالمشهر

شورای قم و مشکل حمل و نقل درو نشهری
پارکینگ؛ مشکل روزافزون بندرعباس

بازگشایی جمعه بازار
ایالم در انتظار تغییر ترکیب شورای شهر

تاالر قرآن یا رسیدگی به مشکالت حاشیه نشینان؟
کستان را با برلین و پاریس مقایسه نکنید! تا

نامزدهای شورا و مدیریت شهری در اصفهان
شورای پنجم مشهد و تبلیغات نامزدها

کرسی کاشمر؛ رقابت ۰ ۸نامزد برای ۷  شورای 
مسوولیت متفاوت شوراها نسبت به معلوالن

به طرفداران تخریب جنگل ناهار خوران رای ندهید
»سرعین« می تواند قطب اقتصادی شمال غرب باشد

شورای پنجم خرم آباد، از رای اعتراضی تا تخصص گرایی
ج کر پایان چهار دوره تسلط اصول گرایان بر شورای 

رشت و پدیده انتخابات شورای پنجم
کاشمر؛ جوان تر اما »مردانه« شورای جدید 

تکیه جوانان بر شورای پنجم سنندج
شورای پنجم یزد؛ امید به بهبود

شورای شهر رامسر هم چنان در حسرت یک عضو زن
کرد؟ کرمان؛ اصالح طلبان چه خواهند  شورای 
استقبال اردبیلی ها از زنان در انتخابات شوراها

شورای پنجم بندرعباس؛ تغییر نسبی

درباره عرصه سوم
تعریف جامعه مدنی از منظر عرصه سوم
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یادداشت مدیریت عرصه سوم

: م سو صه  عر یت  یر مد شـت  ا د د یا

ــخ گویی  ــازی، پاسـ ــعار »شفاف سـ ــا شـ ــن« را بـ ــروژه »درصحـ ــال ۱۳۹۳، پـ ــوم در سـ ــه سـ عرصـ
و انتخابـــات آزاد« در جهـــت نظـــارت بـــر فعالیـــت نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـالمی 
کـــرد. درصحـــن متولـــد شـــد تـــا در قامـــت ناظـــر و راوی انتخابـــات  و مجلـــس خبـــرگان آغـــاز 
و  خواســـت  بـــه  نزدیک تـــر  مجلســـی  شـــکل گیری  در  کوچـــک،  چنـــد  هـــر  نقشـــی   ،۱۳۹۴
کنـــد. مـــا بـــا نظارتـــی مســـتمر و فعاالنـــه بـــر انتخابـــات مجلـــس  مطالبـــه مـــردم ایـــران، ایفـــا 
شـــورای اســـالمی و مجلـــس خبـــرگان ۱۳۹۴ و شـــوراهای شـــهر و روســـتا در ســـال ۱۳۹۶ تـــالش 

ــارکت عمومـــی را افزایـــش دهیـــم.  ــا ســـطح مشـ کردیـــم تـ
ـــا نهـــاد شـــوراها در آســـتانه انتخابـــات شـــورای پنجـــم  پوشـــش اخبـــار و حـــوادث مرتبـــط ب
در اســـتان ها و شـــهرهای مختلـــف و تـــاش بـــرای انعـــکاس مطالبـــات و نیازهـــای محلـــی 
و منطقـــه ای شـــهروندان در ایـــران، یکـــی دیگـــر از اهـــداف ســـازمان عرصـــه ســـوم در 
ـــور  کش ـــاط  ـــی از اقصی نق ـــهروند خبرنگاران ـــارکت ش ـــا مش ـــر ب ـــن ام ـــه ای ک ـــود  ـــال ۱۳۹۶ ب س
گزارش هـــای مردمـــی از مشـــکات  کتـــاب پیـــش رو مجموعـــه ای اســـت از  میســـر شـــد. 
کـــه  کاســـتی ها از ۶۰ شـــهر و ۲۶ اســـتان  کمبودهـــا و  شـــهری، بحران هـــای مدیریتـــی، 

توســـط عرصـــه ســـوم جمـــع آوری و منتشـــر شـــده اســـت. 
کـــه دســـتیابی بـــه جامعـــه ای دموکـــرات و آزاد در ایـــران  مـــا در عرصـــه ســـوم بـــر ایـــن باوریـــم 
کـــرده و  کـــه جامعـــه مدنـــی نیـــز نقـــش نظارتـــی خـــود را ایفـــا  میســـر نخواهـــد شـــد مگـــر ایـــن 
کشـــور از تصمیم ســـازان تـــا مجریـــان قانـــون را زیـــر ذره بیـــن خـــود بگـــذارد و  تمامـــی نهادهـــای 
ـــا امـــروز توانســـته ایم نهادهایـــی هم چـــون مجلـــس شـــورای اســـالمی،  برهمیـــن اســـاس هـــم ت
کـــرده و  مجلـــس خبـــرگان رهبـــری، شـــورای نگهبـــان و شـــوراهای شـــهر و روســـتا را رصـــد 
کنیـــم  ــا و ... را تهیـــه و تولیـــد  ــا، اینفوگرافیک هـ ــا، مقاله  هـ گزارش هـ کتاب هـــای متفاوتـــی از 
ــده در  ــاز و تعیین کننـ ــای سرنوشت سـ ــر نهادهـ ــم دیگـ ــده نزدیـــک بتوانیـ ــم در آینـ و امیدواریـ

ـــم. کشـــور را نیـــز مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهی
کـــه تـــا امـــروز توســـط مجموعـــه عرصـــه ســـوم تهیـــه و تولیـــد شـــده اســـت بی شـــک  تمـــام آنچـــه 
کشـــور  ج از  حاصـــل زحمـــات مجموعـــه ای از روزنامه نـــگاران و محققـــان در داخـــل و خـــار
گرایش هـــای متنـــوع قومـــی، زبانـــی، جنســـی و … اســـت. هرچنـــد ذکـــر نـــام تمامـــی ایـــن  بـــا 
کلیـــه  کـــه از زحمـــات  همـــکاران امکان پذیـــر نیســـت امـــا عرصـــه ســـوم برخـــود الزم می دانـــد 

ـــد.  کن ـــکر  ـــه تش ـــد صمیمان ـــا بودن ـــاور م ـــراه و ی ـــروز هم ـــا ام ـــه ت ک ـــرادی  اف

کامران اشتری
مدیر اجرایی سازمان عرصه سوم
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یادداشت سردبیر:

گســتره ملــی و چــه در ســطح  کمــان، چــه در  شــفافیت، مســوولیت پذیری و پاســخ گویی حا
گــذار جوامــع غیردموکراتیــک به  محلــی، ســه رکــن تشــکیل دهنده دولــت دموکراتیــک اســت. 
گــرو ارتقــای رابطــه متقابــل مــردم و دولــت بــا هــدف توســعه و نهادینه ســازی  دموکراســی، در 

ارکان دموکراســی اســت. 
ســازمان  و  مــردم  تقویــت  بگیریــم،  نظــر  در  دموکراســی  اصــل  و  پایــه  را  شــهروندان  گــر  ا
دهــی عمومــی جامعــه و سامان بخشــی بــه خواســت ها و مطالبــات آنــان، پایــه و مبنــای 
ــن  ــود، اولی ــی می ش ــت محل ــت از دول ــی صحب ــن رو وقت ــود. از ای ــد ب ــیون خواه دموکراتیزاس
کــه بــا افزایــش مشــارکت مــردم و جامعــه مدنــی، بســتر شــکل دادن بــه دولــت  گام ایــن اســت 

محلــی، محقــق شــود.
پــروژه »درصحن-شــوراها« بــا اعتقــاد بــه ضــرورت افزایــش مشــارکت مردم در پروســه تشــکیل 
کــرد تــا بــا همــکاری داوطلبانــه شــهروندان عالقمنــد  کتبــر ۲۰۱۶ تــالش  دولــت محلــی، از ا
بــه توســعه مدنی-سیاســی، توجــه مــردم را بــه انتخابــات شــورای پنجــم شــهرها و روســتاها 

کنــد تــا: جلــب 

کشــف  ۱- مســایل و مشــکالت محلــی را برجســته و همــگان را بــه مشــارکت بــرای حــل و یــا 
راه حل هــا فراخوانــد.

۲- مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی را در انتخابات افزایش دهد.
۳- مطالبات و خواست های مردم را سامان دهد.

۴- جامعه مدنی را تقویت و رابطه آن با شورا را استمرار بخشد.
۵- بستر عمومی برای انتخاب جوانان و زنان را مهیا سازد.

عنــوان  تحــت  پــروژه مدنــی،  ایــن  بــه مشــارکت در  اســاس، شــهروندان عالقمنــد  برایــن 
گــزارش از ۲۶ اســتان و ۶۰ شــهر ایــران تهیــه  »شــهروند-خبرنگار« طــی مــدت ۹ مــاه، ۱۴۰ 

کــه در وب ســایت درصحــن منتشــر شــد.  کردنــد 
کــز اســتان های حاشــیه ای،  کوچــک و مرا تــالش مــا بــر ایــن بــود تــا بــا تمرکــز بــر شــهرهای 
گزارش هــای  کمتــر مــورد توجــه رســانه ها قــرار می گیــرد را محــور  کــه  مشــکالت و مصائــب آنــان 
ــهرها  کالن ش ــات  ــه موضوع ــن ب ــن راه در پرداخت ــا در ای ــم. م ــرار دهی ــهروند-خبرنگاران ق ش
کالن شــهرها،  کــه موضوعــات  ــم  ــاور بودی ــه برایــن ب ک ــم چرا کردی ــرژی صــرف  کمتــر وقــت و ان
کمتــر مــورد توجــه اســت مســایل خــرد و  توســط خبرنــگاران حرفــه ای رصــد می شــود، آنچــه 
متعــدد شهرســتان ها و حاشیه نشین هاســت تــا نگاه هــا را بــه آنــان و نقــش دولــت محلــی 

کنیــم. در ایــن مناطــق جلــب 
دبیــران  توســط شــورای  نــه  و مشــکالت محلــی،  اســتخراج مســایل  و  انتخــاب موضــوع 
ــذا  درصحــن، بلکــه توســط شــهروند-خبرنگاران انتخــاب و مــورد پــردازش واقــع می شــد. ل
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پیــش روی  مجلــد  ایــن  در  درصحــن،  شــهروند-خبرنگاران  گزارش هــای  به عنــوان  آنچــه 
کــه مــردم آن هــا را به عنوان مســایل و مشــکالت  شماســت، مجموعــه ای از موضوعاتــی اســت 

کرده انــد. گــزارش  کالن منطقــه زندگی شــان،  خــرد و 
گزارش های شهروند-خبرنگاران بر این سوژه ها استوار است: محور عمده 

ــا و  کمبوده ــی،  ــام عمران ــای ناتم ــامل: پروژه ه ــهری ش ــت ش ــدی مدیری کارآم ــف و نا ۱- ضع
نقصــان زیرســاخت های شــهری، نزاع هــای موجــود در مدیریــت شــهری اعــم از نزاع هــای 
ــا چالش هــای موجــود میــان شــورا و شــهرداری و دیگــر نهادهــای دولتــی و  اعضــای شــورا ی

مدیریــت بحــران.
قطــع  پســماندها،  و  زباله هــا  مدیریــت  ضعــف  شــامل:  زیســت محیطی  بحران هــای   -۲
درختــان و تخریــب جنگل هــا، فقــدان سیســتم فاضــالب شــهری و بیمارســتانی و آلودگــی 

هــوا.
۳- بحران آسیب های اجتماعی شامل: حاشیه نشینی، فقر، روسپی گری و اعتیاد.

۴- فســاد شــامل: رشــوه و تبانــی در شــهرداری، اســتخدام های غیرقانونــی، زد و بنــد اعضــای 
لــی  ک، واســطه گری و دال کاربــری امــال کم فروشــی و تغییــر غیرقانونــی  شــورا و شــهرداری، ترا

ک توســط اعضــای شــوراها. امــال
کــودکان و حقــوق  ۵- نقــض حقــوق شــهروندی شــامل حقــوق معلــوالن، حقــوق زنــان و 

کارگــران.
ــی،  ــات شــورای پنجــم، رقابت هــای انتخابات ــه و تحلیــل انتخاب ــات شــامل: تجزی ۶- انتخاب

کاندیداهــا و جریان هــای پیــروز.

ــون شــد و شــورای  ــه انتظــار می رفــت، ترکیــب شــوراها در بســیار از شــهرها دگرگ ک همانطــور 
پنجــم بــا اعضــای جدیدتــر و مشــارکت بیشــتر زنــان، شــکل یافــت. قطعــا مشــکالت و مســایل 
گزارش هــای  کــه در مجموعــه  کالن، بســیار فراتــر از آن اســت  شــهرهای ایــران اعــم از خــرد و 
گرفتــن  گرفته انــد. شــورای پنجــم بــا درنظــر  شــهروند-خبرنگاران درصحــن مــورد توجــه قــرار 
کارآمدتــر از شــورای اول تــا چهــارم باشــد،  گزارش هــا و دیگــر مســایل شــهرها، می توانــد  ایــن 
مشــروط بــه اینکــه افزایــش مشــارکت شــهروندان در انتخابــات را بــه افزایــش همــکاری آنــان 
بــا شــورا مبــدل، و در رابطــه ای نزدیــک بــا نهادهــای مدنــی، نســبت بــه حــل مصائــب زندگــی 

کنــد.  مــردم اقــدام 
گام  افزایــش شــفافیت و پاســخ گویی به عنــوان مقدمــه فســادزدایی از شــورا و شــهرداری، 

ــد.  ــر باش ــم موث ــورای پنج ــای ش ــد در ارتق ــه می توان ک ــت  ــری اس دیگ

پژمان تهوری



کثریـت قریـب بـه  کـه ا گـوگل بـه مطالـب و تصاویـری بـر می خوریـم  کـورد« در  بـا جسـتجوی »زنـان 
کـورد  گویـی زن  کـورد در نبـرد علیـه داعـش هسـتند،  اتفـاق آن هـا راوی مشـارکت مسـلحانه زنـان 
گوگلی مـان  کلمـه »مشـارکت مدنـی« را بـه جسـتجوی  گسسـتنی دارد. وقتـی  بـا اسـلحه پیونـدی نا
که در پارلمان، شـوراهای  کورد ترکیه اسـت،  اضافـه می کنیـم بـاز تصویـر غالـب، مشـارکت مدنـی زنان 
کـورد  شـهری، شـهرداری ها و نیـز جنبش هـای مدنـی و سیاسـی، حضـور چشـم گیری دارنـد. زنـان 

کجـای ایـن معادلـه می گنجنـد؟ ایـران در 
سـوریه  کـورد  زنـان  شـیوه  بـه  نظامـی  مشـارکت  لـذا  نیسـتند،  جنـگ  درگیـر  رسـما  ایـران  کوردهـای 
کـم  بسـته سیاسـی حا علـت فضـای  بـه  نیـز،  لحـاظ مشـارکت مدنـی  بـه  نـدارد.  ایـران مصـداق  در 

کریمی نویسنده: سلنا 
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• زنان شورا

بررســی مشــارکت زنان کورد در مجلس و شوراها

چنان محکم فریاد زدم که خودم 
هم ترسیدم
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احـزاب  هم چـون  مـردم  میـان  در  ریشـه دار  سیاسـی  سـازمان های  و  احـزاب  ایـران،  کردسـتان  بـر 
کنون یک زن  کوردسـتان ایران حتـی تا کوردسـتان ترکیـه نیـز بـه هیـچ عنـوان وجـود ندارد. از این رو، 
کـورد راه یافتـه به شـوراهای شـهر نیـز با مشـکالت و موانع متعدد  در مجلـس نداشـته و معـدود زنـان 

بوده انـد. روبـرو 
کوردسـتان ایران، پرسـش ما از تعدادی از زنان فعال سیاسـی  دالیل ضعف مشـارکت سیاسـی زنان 

کاندیداتوری دارند. که تجربه  کوردسـتان اسـت 
کاندیـدا شـده بـود اولیـن زن  کـه در دورە اصالحـات بـرای انتخابـات مجلـس از مهابـاد  شـیدا امینـی 
کاندیـدا بـودم، از  کـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ می دهـد، او می گویـد: مـن طـی چهـار دوره  کـورد اسـت 
کـه تنهـا در دوره اول بـه مرحلـه  سـال هفتادوهشـت بـه بعـد سـه دوره در مهابـاد و یـک دوره تبریـز 
تبلیغاتـی رسـید و دوره هـای بعـد رد صالحیـت شـدم . او در تبییـن هـدف اصلـی اش بـرای حضـور در 
کـورد ایرانـی برایـم یـک هـدف اصلـی بـود. موانـع  انتخابـات می گویـد: نشـان دادن توانایی هـای زن 
کـه اجـازه پیشـرفت را بـه آن هـا نمی دهـد،  از ایـن رو مشـارکت  کـورد قـرار دارد  زیـادی پیـش روی زنـان 
زن  بـه  حقارت آمیـز  نـگاه  تـا  می دانـم  توانایی هایمـان  کـردن  ثابـت  بـرای  راه  بهتریـن  را  سیاسـی،  
برداشـته شـود. دوره اصالحـات شـاید بهتریـن فرصـت بـرای حضـور زنـان در نهادهـای سیاسـی بـود 

کـورد در مجلـس ختـم نشـد. کـه آن هـم بـه حضـور یـک زن 
کـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ می دهـد.  آمنـه بایزیـدی عضـو شـورای شـهر پیرانشـهر، زن دیگـری اسـت 
کـه هـم فقیـر بـود وهـم مرد سـاالر. سراسـر زندگیـم مملـو  او می گویـد: مـن در خانـواده ای بـزرگ شـدم 
تحصیلـم  ادامـه  بـرای  مـن  می شـد.  مـن  پیشـرفت  و  رشـد  مانـع  کـه  بـود  ومصایبـی  مشـکالت  از 
و  تحصیلـی  هزینه هـای  بـرای  بـودم  مجبـور  شـدم.  روبـرو  زیـادی  دربه دری هـای  و  مخالفت هـا  بـا 
کشـیدن نداشـت.  کنـم. در خانـواده مـن، زن حـق نفـس  کار  زندگـی ام تابسـتان ها در بـاغ وکشـتزارها 
کنـم وبـه اسـتقالل  تمـام ایـن محدودیت هـا نـه تنهـا مـرا ناامیـد نکـرد، بلکـه باعـث شـد بیشـتر تـالش 
کمیتـه امـداد با طیفـی از مردم فقیـر ونیازمند مواجه  وخودبـاوری برسـم. وقتـی بـه عنـوان مشـاور در 
کـه برخیـزم به امیـد آن که  گرفتـم  کـردم، تصمیـم  شـدم و محرومیـت مـردم را باتمـام وجـود احسـاس 

کاری انجـام دهـم. بتوانـم 
شـب بو محمدیانـی عضـو شـورای شـهر نیـز هـدف خـود را از مشـارکت، خدمـت و تغییـر تفکـر مـردم در 
کـه متاسـفانه خطاهـای برخـی  مـورد نهـاد شـورا و حضـور جنـس مونـث می دانـد. امـا معتقـد اسـت 

همـکاران از جملـه وام سـی میلیونـی و… موجـب خدشـه دار شـدن بیشـتر نهـاد شـورا شـدە اسـت.
کاندیـدای رد صالحیـت  کـورد، در اولیـن دوره شـورای شـهر بانـه و نیـز  رویـا طلوعـی تنهـا نماینـده زن 
کـه اثبـات شـود جنسـیت یـک زن مانعـی  شـدە مجلـس ششـم می گویـد: همیشـه برایـم مهـم بـود 
تحصیـالت  علی رغـم  ایـران  در  ملیتـی  و  جنسـیتی  تبعیـض  بقـدری  نیسـت.  توانایی هایـش  بـرای 
کـورد و زن بـودن  کـه  کنـم  کـه بـرآن شـدم تـا ثابـت  بـاال و موقعیـت موفـق اجتماعـی ام، آزارم مـی داد 
غ از جنسـیت و ملیـت و نژاد آن هـا باید در  هیچ کـدام مانـع نیسـتند و حقـوق برابـر بـرای انسـان ها فـار

کاغـذ به در آیـد. ایـران بـه رسـمیت شـناخته شـود و از مرحلـه حـروف نگاشـته شـدە بـر 

کورد مانع پیش روی زنان 
کـورد عمـال بـرای اثبـات توانایی هـای زنـان و زدودن موانـع و تبعیضـات بـه  گرچـه همـه ایـن بانـوان  ا
میدان آمده اند، لیکن فشـارها و موانع سیسـتم مردسـاالر اجتماعی و سیاسـی بار سـنگینی بر دوش 
کاندیـدای انتخابـات مجلـس در این بـاره می گویـد: مانـع اصلـی،  آن هـا نهـادە اسـت. شـیدا امینـی 
کافی  کـه نـه بـه توانایـی و حضـور زن ایمـان داشـتند و نه شـناخت  نابـاوری مردهـا و حتـی زنانـی بـود 
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که سـال های متمادی بود از زادگاهم دور بودم، و اینکه هیچ گونه سـابقه و پیشـینه سیاسـی  از من 
کوردنشـین جرات حضور در انتخابات  که در منطقه  نداشـتم. در واقع شـاید جزو اولین زنانی بودم 
کوتاهـی بـرای معرفـی خـود داشـتم. به دلیـل فاصلـه زمانـی و  کـرده بـودم. مـدت زمـان بسـیار  را پیـدا 
کـه اوال مـرد  کسـانی رقابـت می کـردم  مکانـی زیـاد بـا مهابـاد، تنهـا در مـدت یـک هفتـه می بایسـت بـا 
بودنـد و ثانیـا چندیـن دوره تجربـه نمایندگـی و شـرکت در انتخابـات مجلـس را داشـتند. هیچ ارگانی 
از نظـر اقتصـادی و یـا سیاسـی و اجتماعـی سـاپورت نمی کـرد و شـاید دلیلش همان ناشـناخته بودن 
گون بود. البته در طی دورە تبلیغات تعداد زیادی از افراد شـناخته شـده شـهر  گونا بنده در مجامع 
خواهـان حمایت هـای مالـی شـدند و نظرهـا صدوهشـتاد درجـه عـوض شـده بـود. امـا فرصت بسـیار 
کاندیـدا انتخـاب شـدم و مـورد  کوتـاه بـود. در دو دوره بعـدی از سـوی اصالح طلبـان تبریـز بـه عنـوان 
کورد بودنم، و این دسـتاورد بسـیار بزرگ و مهمـی بود برای من  گرفتـم بـدون توجـه بـه  حمایـت قـرار 
کـورد بـه اثبات  کـه توانسـته بـود توانمندی هـای خـود را در یـک جامعـه غیـر  کـورد  بـه عنـوان یـک زن 
کـه البتـه از طـرف شـورای نگهبـان  برسـاند به طوری کـه بـه عنـوان نماینـده اول تبریـز در نظـر بگیرنـد؛ 

رد صالحیـت و حتی بازخواسـت شـدم!
و  نبـود  شـده  شـناخته  چنـدان  نهـادی  ابتـدا  در  شـهر  شـورای  اسـت:  معتقـد  نیـز  طلوعـی  رویـا 
سـردرگمی های زیـادی در ایـن مـورد وجـود داشـت. انتخابـات شـوراها پـس از حـدود ۲٠ سـال در 
ایـران بـه اجـرا درمی آمـد و هنـوز حیطـه اختیارات شـوراها و قوانین آن معین و مشـخص نبود. برخی 
کاندیـدای مـرد شـوخ  کـه شـدە بـه یـک  از مـردم آن را جـدی نگرفتنـد و بـرای شـوخی و جـوک هـم 
گـو، بـدون موقعیـت اجتماعـی و سـواد مناسـب، رای باالیـی داده بودنـد. فضـای شـورا  طبـع و بذلـه 
کـه اعضـای  گذاشـته بـود  بسـیار مردسـاالرانه بـود و سـازمان اطالعـات بانـه، فشـار فروانـی بـر شـورا 
کـه انتخـاب شـهردار موجـب دودسـته گی  کنـد. وقتـی  شـورا، شـهردار مطبـوع آنـان را دوبـاره انتخـاب 
که به دعوا و مشـاجره انجامید،  و اختالف شـدید میان مردان شـورا شـد، ناچار شـدم در جلسـهای 
گذاشـته، نشسـته و مانـع خـروج اعضـای شـورا از جلسـه شـدم تـا تصمیم  صندلیـم را پشـت در اطـاق 
که راسـتش  کنار بزند  کـه هیچ کـس نمی توانـد مـرا از جلـوی ایـن در  بگیرنـد. چنـان محکـم فریـاد زدم 
خـودم هـم ترسـیدم! باالخـره پـس از سـاعت ها مشـاجرە و بحـث شـهردار را برخـالف میـل اطالعـات 

کردیـم. البتـه ایـن نافرمانـی بـه قیمـت رد صالحیتـم بـرای انتخابـات مجلـس تمـام شـد. عـوض 

وقتی زن بودن در شوراها مساله است
کـه مـن در طـول ایـن  آمنـه بایزیـدی عضـو شـورای شـهر پیرانشـهر نیـز می گویـد: بزرگ تریـن چالشـی 
چهـار سـال بـا آن روبـرو بـودە ام، یـادآوری هـر روزه جنسـیتم توسـط اعضـای مـرد شـورا بـه مـن اسـت. 
کـه آن هـا  یعنـی زن بـودن دو نفـراز اعضـای شـورا در واقـع مانـع اصلـی مقاصـد و اهـداف آقایـان اسـت 
کننـد ولـو اینکـه  تحـت هیـچ شـرایطی حاضـر نیسـتند از ایده هـا وبرنامه هـا و راه کارهـای مـا اسـتقبال 
سـازنده ومفیـد باشـند. شـهرداری راس بدنـه ی یـک شـهر اسـت. شـورا بـازوان قدرتمند آن اسـت به 
که این بازوان از پشـت بسـته نشـده باشـند، یا بازوان به نفع عدالت ومردم حرکت نمایند.  شـرطی 
کنند بانوانند  کار  که می خواهند به درسـتی  متاسـفانه در بین اعضاء شـورای این شـهر تنها بازوانی 
کـردن آنـان هسـتند. عـالوه بـر سـرخوردگی زنـان، هم سـو شـدن اهداف  و دیگـر اعضـاء در صـدد قطـع 
کرده اند،  کسـب  کـه از دوره هـای قبـل  کـه چنـد نفـر از آنـان بواسـطه قـدرت و موقعیتـی  آقایـان شـورا، 

بـا نیازهـا ومقاصـد شـخص شـهردار، مانعـی بـرای تحقـق اهـداف زنان عضو شـورا اسـت.
قابـل  درصـد  هشـتاد  تـا  او  پیشـنهادی  برنامه هـای  اسـت  معتقـد  شـورا  عضـو  محمدیانـی  خانـم 
اجراسـت، ولـی دو دسـته گی در شـورا از انجـام همـه آن هـا جلوگیـری می کنـد. او می گویـد: برخـی از 
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کلیـه برنامه هـای یـک عضـو به دلیل ماهیـت تبلیغی برای دور دوم هراسـانند . وی در  اعضـا از انجـام 
پاسـخ بـه اینکـه آیـا در میـان اعضـای شـورا، افـراد مخالـف و به قول معروف سـنگ انداز وجـود دارند؟ 
گـر مزاحـم زمین خـواری  کـه بسـتگی دارد. ا کار چگونـه اسـت؟ پاسـخ می دهـد  تاثیـر آن هـا بـر رونـد 
گـر هـم راسـتا با همه باشـی مخالفی نـداری. در  باشـی همـان زمین خـواران سـنگ اندازی می کننـد، ا

هـر حـال تاثیرات شـان بسـیار محـرک وخشـن اسـت.
کـورد چگونـه می تواننـد در فضـای مردسـاالر،  کـرد پرسـش دیگـری اسـت تـا بدانیـم زنـان  چـه بایـد 
حضـور خـود را اسـتحکام بخشـند و موفـق بـه اعمـال تغییـرات مثبـت شـوند. شـیدا امینـی در پاسـخ 
کـه بیـان و معرفـی آن هـا  می گویـد: زنـان در هـر نقطـه از جهـان مشـکالت ویـژه و خـاص خـود را دارنـد 
تنها از زبان یک زن میسـر خواهد بود. چنان چه زنان حضور چشـم گیرتری داشـته باشـند به همان 
میـزان امیـد بـه حـل مشـکالت و معضالت شـان بیشـتر خواهـد شـد. زنـان بایـد قـدم بردارنـد هرچنـد 
بـه خودبـاوری  تـا  کـه  کننـد چرا بـاور  را  گام اول اسـت. خـود  امـا محکـم و سـنگین! مهـم  کوچـک، 
نرسـیم قـادر نخواهیـم بـود دیـدگاه دیگـران را نسـبت بـه خـود و تـوان خـود تغییـر دهیـم. رگ و خـون 
کـه از دیربـاز نسـبت بـه خـود و توانمندی هایمـان از سـوی جنـس مخالـف  خـود را از هـراس و ترسـی 
کنیـم. بـا برخـی از سیاسـت های مردانـه در رابطـه بـا برخی عـدم حضورها  بـه مـا تزریـق شـده تصفیـه 
نبایـد همـراه بـود. امینـی می افزایـد: زنـان سـیر تکامـل فرهنگـی، اجتماعـی، به ویـژه سیاسـی را بـه 
گاهی سیاسـی، برخورداری از  مـرور طـی می کننـد و بایـد فرصت هـا را غنیمت شـمرند. زنـان نیازمند آ

دیپلماسـی بـاال، جـرات و ناطـق بـودن و داشـتن سـواد اجتماعی انـد.
شـب بو محمدیانـی نیـز معتقـد اسـت چنان چـه عضـو زن در شـورا مترسـک نباشـد و شـیر زن باشـد 
تاثیـر قابـل توجهـی دارد. او در مـورد پذیـرش زنـان به عنـوان مدیر و تصمیم گیرندە، براین باور اسـت 
کارایـی از  کـه در ابتـدا مخالفـان و نیروهـای بازدارنـده زیادنـد، امـا بـا مقاومـت و صبـر و نشـان دادن 
کـه زنـان بـا  کثریـت مجبـور بـه پذیـرش آن هـا می شـوند. محمدیانـی بـر ایـن بـاور اسـت  سـوی زنـان، ا
مناعـت طبـع، در دام وسوسـه نیافتـادن، شـجاعت و شـفافیت باالخرە موفق خواهند شـد، هرچند 

گرفـت. کـه در ایـن راه خـود و خانواده شـان در معـرض آسـیب هایی قـرار خواهنـد  کیـد دارد  تا
گـروه و  کـدام منتخـب یـک  کـه هـر  کـه شـورا ترکیبـی از افـرادی اسـت  آمنـه بایزیـدی نیـز معتقـد اسـت 
کـه بـرای اهـداف و مقاصـدی آمده انـد و هرکـس سـاز خـود را می زنـد. زنـان  دارای هوادارانـی اسـت 
کثریـت آن هـا زن باشـند، تشـکیل دهنـد وگرنـه یـک یـا دو زن  کـه ا بایـد تیمـی از هم فکـران وفعـاالن 
که  کشـیده خواهنـد شـد. و باالخـرە رویا طلوعـی می گوید نه تنهـا حضور،  راه یافتـه بـه شـورا، بـه انـزوا 
کـه مایل بـه حضور در عرصه مدنی و سیاسـی  گاهـی فمینیسـتی و مطالعـات جنسـیتی بـرای زنانـی  آ
و فرهنگـی هسـتند بسـیار ضـروری اسـت. زنـان نه تنها بایـد به لحاظ تعداد، افزایـش یابند بلکه باید 
کردە و به  کنـون زنان را حـذف  کـه تا گاهانـه خواسـتار تغییـر در سیسـتم های مردسـاالرانه ای شـوند  آ
حاشـیه راندەانـد. ورود بـه سیسـتم های مردسـاالر و تکـرار روشـهای سـنتی مردسـاالرانه بـه تقویـت 

واقعـی موقعیـت زنـان نخواهـد انجامید.
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نویسنده: مازیار
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: سرباز
چالش ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• ارتقاء مدیریتی زنان
• شهردار شدن زنان

کـه هیـچ وزیـر زنـی نـدارد و شـاهد حضـور بانویـی در رأس اسـتان داری ها نیسـت و  کشـوری  در 
کـه زیـر سـایه  ی توصیه هـا و تهدیدهـای مراجـع سـنتی، زنـان در بهتریـن حالـت  در حکومتـی 
خبـر  زن  یـک  شـدن  »شـهردار«  شـده اند،  جمهـوری«  رییـس  مشـاور  و  »معـاون  کثـر،  حدا و 
خ  گمنـام ر گـر ایـن »شهردار«شـدن در شهرسـتانی دورافتـاده و  کم اهمیتـی نیسـت؛ به خصـوص ا
دهـد. »شهردار«شـدن یـک زن در شهرسـتان نامشـهوری در سیسـتان و بلوچسـتان. شـهر 
کـه بعیـد اسـت از هـر ۱۰۰ ایرانـی حتـی ۱۰ نفر اسـم آن را شـنیده باشـند یا بداننـد در کجای  کوچکـی 

کشـور قـرار دارد. نقشـه 

شوراها، شهرداران و دختری به نام سامیه
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کجاست؟ “سرباز” 
شهرسـتان سـرباز به مرکزیت شـهر راسـک در جنوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقع شـده؛ این 
کسـتان فاصله دارد؛ از سـمت جنوب حدود  کشـور پا کیلومتر با  شهرسـتان از طرف شـرق حدود ۱۰۰ 
کیلومتر تا شهرسـتان شناخته شـده ی چابهار در فاصله اسـت؛ و تا مرکز اسـتان، زاهدان حدود   ۲۰۰
کـم  کـه ترا کیلومتـر؛ فرامـوش نکنیـم  کـم جمعیـت ۹ نفـر در  کیلومتـر راه دارد. شهرسـتانی بـا ترا  ۴۰۰

کیلومتر اسـت. جمعیـت در تهـران، حـدود ۱۱ هـزار نفـر در 
زندگـی  منطقـه  روسـتایی  نقـاط  در  آن  درصـد   ۹۰ کـه  دارد  جمعیـت  نفـر  هـزار   ۱۴۸ حـدود  سـرباز 

. می کننـد

بمبی به نام “سامیه بلوچ زهی”
گـر در فصـل نقـل و انتقـاالت بازیکنـان فوتبـال، مدیـران باشـگاه ها بـه تعبیـر مشـهور شـده، »بمـب«  ا
می ترکاننـد، سـال ۱۳۹۲ نیـز انتخـاب دختـری ۲۶ سـاله به عنـوان شـهردار شهرسـتان سـرباز بمبـی 

خبـری بـود و شـد.
کثریـت آرای  کسـب ا سـامیه بلوچ زهـی بـا 
اعضـای شـورای شـهر، توانسـت بـر مسـند 
و  زنـد  تکیـه  شهرسـتان  ایـن  شـهرداری 
سیسـتان  در  را  زنـان  مدیریـت  طلسـم 
کـه  وبلوچسـتان بشـکند. رویـداد مهمـی 
نه فقط در فضا و بافت سنتی سیستان  و 
کشـور رخـدادی  کـه حتـی در  بلوچسـتان، 

بـود. کم سـابقه 
بـزرگ  هشـت نفره  خانـواده ای  در  کـه  او 

شـده، درس خوانـده، بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته منابع طبیعـی به تهران آمـده، و بعدتر برخالف 
کـرده و بـه زادگاهـش بازگشـته اسـت.  بسـیاری از دانشـجویان شهرسـتانی، پایتخـت پرهیاهـو را تـرک 
کشـیدن سـلطه نظـام مرد سـاالری و نیـز بـرای  بازگشـتی بـه منظـور مبـارزه بـا محرومیـت و بـه چالـش 

نشـان دادن توانایی هـای زنـان و اهمیـت برابـری جنسـیتی.

سامیه چه می گوید؟
سـامیه بلـوچ زهـی در مـورد چگونگـی شـهردار شـدن اش می گوید: »وقتی درسـم تمام شـد و از تهران 
گفتنـد مـا دربـاره تـو تحقیـق  گرفتنـد و  بـه شـهر خـودم برگشـتم از طـرف شـورای شـهر بـا مـن تمـاس 
کمـی تحقیـق  گزینـه خوبـی بـرای شهردارشـدن هسـتی. مـن هـم  کرده ایـم و احسـاس می کنیـم تـو 
کـه  کثـر آرا  کاندیـدا شـدم. جالـب اینکـه در روز رای گیـری بـا ا کـردم و بعـد بـرای انتخابـات شـهرداری 

پنـج رای بـود بـه عنـوان شـهردار انتخـاب شـدم.«
جـدی  را  مـن  کارمنـدان  از  عـده ای  شـهرداری  در  کارم  ابتـدای  در  »هرچنـد  می کنـد:  کیـد  تا او 
از آن هـا داشـته  کـم سـن و سـال سـمتی باال تـر  کـه یـک خانـم  بـود  نمی گرفتنـد و برایشـان سـخت 

شـد.« برطـرف  مشـکالت  ایـن  زمـان  گذشـت  بـا  حـال  ایـن  بـا  باشـد. 

با یک »گل« بوی »بهار« آمد!
گسـترش و افزایـش مشـارکت زنـان  شـهردار شـدن یـک زن اتفـاق مهمـی اسـت؛ امـا از آن مهم تـر، 
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کـه »زنـان شـهر، از ایـن انتخاب خوشـحال شـدند.  منطقـه اسـت. سـامیه بلوچ زهـی تصریـح می کنـد 
کـردم. فکـر می کنـم بـا ایـن  مـن بـا شـهردار شـدنم امیـد و خودبـاوری را در بیـن زن هـای بومـی زنـده 
اقـدام، تعـداد بسـیاری از زنـان بتواننـد، وارد عرصه هـای مدیریتی و سیاسـی شـوند.« وی هم چنین 
کارهای اجرایی شـده و اقـدام وی راه را  که وارد  کـه وی نخسـتین زن منطقـه بـوده  توضیـح می دهـد 
کرده اسـت: »حاال در شـهر، فرماندار، معاون اسـتان دار، مدیرکل،  برای فعالیت سـایر زنان شـهر باز 

و عضـو شـورای شـهر خانـم داریم.«
گـزارش می دهـد: »زنـان شـهر مـا بـه  کـه او  اتفـاق مهم تـر از شـهردار شـدن بلوچ زهـی همیـن اسـت 
خودبـاوری رسـیدند. زیـرا قبـال تـا بـه ایـن انـدازه اعتمـاد به نفـس و خودباوری نداشـتند. بـه این باور 
کردیـم بـا  کـه خـود می تواننـد وارد عرصه هـای مدیریتـی شـوند. مـا همایشـی برگـزار  دسـت یافته انـد 

کـه یـک هـزار و ۵۰۰ نفـر از شـهرهای مختلـف شـرکت داشـتند.« عنـوان »مقـام منزلـت زن بلـوچ« 

جای خالی زنان در شهرداری ها
رأس  در  زنـان  حضـور  کـه  می دهـد  نشـان  کشـور  مختلـف  نقـاط  شـهرداری های  بـه  نیم نگاهـی 
کـه در بـاال  شـهرداری های ایـران تقریبـا نزدیـک بـه هیـچ اسـت. به جـز مـورد مهـم و جالـب توجهـی 
گیـالن توانسـت رای ۵ عضـو شـورای شـهر را  کـزاد” در شـهر “لولمـان”  بـه آن اشـاره شـد، “مریـم پا
کـزاد ۳۲ سـاله  کنـد. پا گیـالن ثبـت  بـه دسـت آورد و نامـش را بـه عنـوان جوان تریـن شـهردار اسـتان 

گیـالن بـود. او امـا بعدتـر عـزل شـد. کارشناسـی ارشـد دانشـگاه  دانشـجوی 
شـهرداران تهـران و مشـهد و شـیراز نیـز بـرای یکـی از مناطـق تحـت مدیریـت شـهرداری، شـهردار زن 
غالمحسـین  نیـز   ۱۳۷۵ سـال  در  چنان کـه  اسـت.  نبـوده  بی سـابقه  کـه  انتصاب هایـی  برگزیده انـد. 
پایتخـت   ۷ منطقـه  شـهردار  به عنـوان  را  نـوری  صدراعظـم  زهـرا  تهـران  وقـت  شـهردار  کرباسـچی، 
کشـور امـا جـای بشـدت خالـی زنـان در رأس هـرم  کـرد. واقعیـت جـاری در شـهرداری های  منصـوب 
مدیریـت شـهر اسـت. از ایـن زاویـه، انتخابـات شـوراهای آتـی مجالـی بسـیار مهـم و ارزشـمند بـرای 

کشـور بـرای حضـور فعـال در صحنـه مدیریتـی اسـت. زنـان توانمنـد و نخبـه 
افزایـش وزن زنـان در شـوراها بـه معنـای افزایـش تـوان و شـانس ایشـان بـرای تغییر ترکیب جنسـیتی 
جـوان  شـهردار  بلوچ زهـی،  سـامیه  کـه  باشـد  همـان چیـزی  ایـن شـاید  بـود.  خواهـد  شـهرداری ها 
کـه یـک زنـگ آغـاز بـرای تمـام زنـان  سیسـتان و بلوچسـتان می گویـد: »امیـد بـه آن کـه بـا ایـن حرکـت 
کـه  کننـد. امیـدوارم شـرایطی فراهـم شـود  نواختـه شـده و زنـان بیشـتری در اجتمـاع ایفـای نقـش 
کـه بـه صـورت جـدی محسـوس اسـت همـگام بـا برادران شـان در  کم رنـگ زنـان در جامعـه  نقـش 

سـاختن بنیادهـای اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی پررنـگ شـود.«
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کـه متاسـفانه به شـکل فزاینـده ای در حـال  تکدی گـری از آسـیب های اجتماعـی مهمـی اسـت 
کشـور  کشـور اسـت؛ هرچند تکدی گری به یک اسـتان  گوشه گوشـه ی  گسـترش و خودنمایی در 
کشـور و در برخـی مقاطـع زمانـی، بیشـتر  محـدود نمی شـود امـا شـدت و بـروز آن در برخـی نقـاط 
و محسـوس تر اسـت؛ اسـتان  هرمـزگان و به ویـژه شـهر بندرعبـاس یکـی از ایـن نقاط مهم اسـت.

نویسنده: مسعود بندری
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

چالش ها:
• فقر

• تکدی گری

تکدی گری و طوالنی شدن خواب 
اعضای شوراها
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متکدیان فصلی و منطقه ای
گـر تهـران در مـاه آخـر سـال  کـه متکدیـان فصلـی دارد؛ ا کشـور اسـت  بندرعبـاس ازجملـه شـهرهای 
سـال  دوم  نیمـه  در  عبـاس  بنـدر  متکدیـان  تعـداد  معمـول  به طـور  اسـت،  گدایـان  هجـوم  شـاهد 

می شـود. بیشـتر  هوایـی  و  آب  شـرایط  بهبـود  به دلیـل 
دیگـر  از  بندرعبـاس متکدیـان  در  زمسـتان  و  پاییـز  هـوای  بـا مسـاعد شـدن  و هم زمـان  همه سـاله 
کسـتان و افغانسـتان( عـازم ایـن شـهر  کشـورهای همسـایه )به خصـوص پا اسـتان ها و حتـی برخـی 
می شـوند تـا در هـوای معتـدل فصـل بـا حضـور در خیابان هـا و معابـر عمومـی بسـاط تکـدی خـود و 
کننـد. شـهرهای مذهبـی به ویـژه مشـهد و قـم و شـهر ری نیـز  کسـب روزی  خانواده شـان را پهـن و 
به دلیـل فضـای مذهبـی و امـکان سوء اسـتفاده از احساسـات مذهبی از پاتوق هـای اصلی متکدیان 
هسـتند. افـراد سـودجو و فرصت طلـب بـا انتقـال متکدیـان بـه ایـن شـهرها پول هـای هنگفتـی بـه 
کـه متکدیـان به ویـژه خارجی هـا بدون مجـوز و به صـورت غیرقانونی  جیـب می زننـد. به عـالوه از آنجـا 

ک شـوند. گـون و خطرنـا گونا جابجـا می شـوند، ممکـن اسـت باعـث شـیوع بعضـی بیماری هـای 
کـم و درآمد بـاالی تکدی گـری، افراد  در میـان افـراد متکـدی مثـل هرجـای دیگـر بـا توجـه بـه زحمـت 
کار راحت تـر را  کـه  کار شـرافت مندانه را هـم دارنـد ولـی ترجیـح می دهنـد  کـه تـوان  زیـادی هسـتند 

کننـد. انتخـاب 

بندرعباس؛ بی چاره گی در برابر متکدیان
اسـتان هرمـزگان هـم سـال های اخیـر همـواره بـه عنـوان یکـی از میزبانـان ایـن متکدیـان بـوده اسـت 
گاه متکدیـان  و علی رغـم اینکـه بارهـا نسـبت بـه جمـع آوری ایـن متکدیـان اقـدام شـده ولـی بـاز هـم 

گروهـی وارد اسـتان می شـوند. به صـورت 
که البته بسـیاری  گدایی اسـت  معلولیـت به عنـوان یکـی از مهم تریـن ترفندهـای این متکدیان برای 

از آن هـا هـم بـا شـگردهای حرفـه ای، تمارض می کنند و در واقع هیـچ معلولیتی ندارند.
شـهر  و  هرمـزگان  اسـتان  مختلـف  روسـتاهای  و  شـهرها  در  خارجـی  متکدیـان  گسـترده  حضـور 
حتـی  گاه  و  شـود  تنـگ  نیـز  نیازمنـدان  و  داخلـی  فقـرای  بـرای  فضـا  کـه  شـده  باعـث  بندرعبـاس 
شـهروندان بندرعباسـی شـاهد نزاع هـای خیابانـی متکدیـان بـرای تصـرف جـای مناسـب هسـتند.
گرچـه جمـع آوری متکدیـان راه حـل مناسـب و پایـداری بـرای حـل مشـکل نیسـت امـا درعین حـال  ا
بـرای نگهـداری متکدیـان وجـود  بندرعبـاس فضـای مناسـبی  به ویـژه شـهر  و  اسـتان هرمـزگان  در 
کـه تنهـا یکـی از تبعات منفی پدیـده تکدی گری پیامدهای سـوء آن برای  نـدارد. ایـن درحالـی اسـت 

کنان منطقـه اسـت. سـالمتی سـا
فعالیـت  بزهـکار  باندهـای  سـازماندهی  بـا  متکدیـان  اخیـر  سـال های  طـی  شـواهد  برخـی  بـر  بنـا 
می کننـد. به عنـوان نمونـه، در یـک مـورد فرمانـده انتظامـی بندرعبـاس از شناسـایی و دسـتگیری 

بـود. ایـن شهرسـتان خبـر داده  نفـره تکدی گـری در  بانـد ۱۹  یـک 
که توسـط فردی از یکی از شهرسـتان های شـرقی  کودک  گـزارش: تعـدادی زن، مـرد و  بـر مبنـای ایـن 

کشـور جهت تکدی گری وارد بندرعباس شـده بودند شناسـایی و بازداشـت شـده بودند.
کـه »به دلیـل موقعیـت آب و هوایـی و وضعیـت جـوی  کـرده بـود  ایـن مقـام انتظامـی هـم تصریـح 
مناسـب در فصـل زمسـتان در هرمـزگان و موقعیـت تجاری و اقتصـادی، متکدیان جهت تکدی گری 

از طـرق مختلـف وارد اسـتان می شـوند.«
که »مشـکل تکدی گـری در بندرعباس بـه روزمرگی تبدیل  کرده  یـک مقـام ارشـد اسـتان هـم اعتـراف 

شده است.«
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»سرقفلی« محل تکدی گری
که به صورت یک سـازمان غیررسـمی  متکدیان سازماندهی شـده دارای تشـکیالت مفصلی هسـتند 
امـا زنـده و جانـدار، فعالیـت می کننـد. در ایـن تشـکیالت همه چیز براسـاس توانایی شـخص متکدی 
ارزش هـای  دارای  مکانـی  هـر  لـذا  می شـود؛  انتخـاب  اقتصـادی  جمعیتـی،  مکانـی،  گی هـای  ویژ و 
گاه  مشـخص و اهمیتـی متفـاوت از جاهـای دیگـر بـوده و اصطالحـا »سـرقفلی« خـاص خـود را دارد . 
کـه بـر اثـر قرص هـای خـواب آور و انـواع مخدر،  کـودکان خردسـالی مشـاهده می شـوند  گدایـان  همـراه 
بـر روی سـنگ فرش های  یـا  کهنـه،  پـاره و  کثیـف و  بـا لباس هـای  معمـوال بی حـال و خواب آلـوده، 
گدایی در سـر چهارراه ها  که برای  کشـیده اند و یا بر پشـت زنان و مردانی  خیابان ها و پیاده روها دراز 
کـه در نخسـتین سـال های عمـر  کودکانـی  و در بیـن اتومبیل هـا پرسـه می زننـد، بـه خـواب رفته انـد . 
گرفتـه شـده اند.  کثـرا اجـاره یـا بـه عاریـت  گدایـی را تجربـه می کننـد و ا کودکانـه،  به جـای بازی هـای 
گدایی به شـیوه حرفه ای اسـت،  که سـن آغاز  کودکان بعد از رسـیدن به سـن حدودا ۷، سـالگی  این 

ایـن شـغل را مسـتقل ادامـه داده و بـه نوعـی، خودکفـا می شـوند.

تکدی؛ معضل شهرهای بزرگ و مظهر فقر
کـه در ظاهـر  تکــدی از معضــالت شــهرهای بـــزرگ اســت، و یکــی از بـــارزترین مظاهـر فقـر و نابرابـری 
گروهـی از انسـان ها در رفـع نیازهـای  نمـود نیازمنــدی، نــاتوانی و درمانــدگی عریـان و غیرمقصرانـه 
ابتدایـی خـود اسـت. در تکدی گـری برخـورد و تماس با مردم از سـویی سـبب برانگیختگی عطوفت، 
کمک، نوع دوستی و دگرخواهی افــراد مـی شــود، و از ســوی دیگــر منجر به نــوعی بـی قــدرتی،  حس 

عافیت طلبـی، زندگـی انـگل وار و ارتـزاق از دیگـران.
کشـورها تکدی گـری جـرم محسـوب می شـود و نیروهـای حافـظ نظـم موظفنـد بـا انجـام  در اغلـب 
کـه  گاهـی وسـعت و شـیوع تکدی گـری آنچنـان زیـاد اسـت  کننـد. البتـه  آن در معابـر عمومـی مقابلـه 

امـکان برخـورد بـرای متکدیـان را ناممکـن میسـازد.

تکدی گری؛ چرا؟
ح  کـه چرا برخـی افراد متکدی می شـوند دو نظر عمـده را مطر صاحب نظـران درپاسـخ بـه ایـن سـوال 
کـه بـرای دور زدن  گروهـی تکدی گـری را در ردیـف فعالیت هـای غیررسـمی قـرار می دهنـد  می کننـد: 
کار  کار رسـمی انجـام می شـود. بـه ایـن ترتیـب، متکدیـان مثـل سـایر افـراد شـاغل در هـر  هزینه هـای 

غیررسمی دیگری از هیچ مزیت اجتماعی 
برخـوردار نخواهنـد بـود و دایـم در معـرض 
در  هسـتند.  مامـوران  تعقیـب  و  سـرکوب 
نوعـی  تکدی گـری  )دوم(  دیگـر  دیـدگاه 
کج رفتـاری اجتماعـی محسـوب می شـود. 
افـزون بر این، در بررسـی عوامل اجتماعی 
مـوارد  بـه  اقتصـادی تکدی گـری می تـوان 

کـرد: زیـر اشـاره 
کار، فقـر مـادی، پیری و  فقـدان اشـتغال و 
کار افتادگـی، رخـوت و سسـتی، اعتیـاد،  از 
خانوادگـی  مسـائل  بیمـاری،  و  معلولیـت 

اقتصـادی ماننـد  نابسـامانی های  بـه شـهر،  از روسـتا  از قبیـل طـالق و تالشـی خانـواده، مهاجـرت 
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کـم بـر خانواده هـای  کمـی درآمـد در بعضـی از مشـاغل، باالبـودن هزینـه زندگـی، ضعـف فرهنـگ حا
متکدیـان، و شـکاف عمیـق طبقاتـی.

گرفت. کلی، نقش عوامل روانشناختی و فردی را نادیده  عالوه بر این، نمی توان در ارزیابی 
کـه بـه تکدی گـری نگریسـته شـود، ایـن رفتـار نمـودی از بحران هـای اقتصـادی، فقـر و  از هـر دیـدگاه 

نابرابـری جوامـع محسـوب می شـود.

شوراها و تکدی گری
کمبودهـا، نیازهـا و نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگی، آموزشـی،  مطابـق قانـون، بررسـی و شـناخت 

بهداشـتی، اقتصـادی و رفاهـی ازجملـه وظایف شوراهاسـت.
کشـور، بـه مسـئله تکدی گـری پرداخته انـد، امـا بـه  هرچنـد در مـواردی اعضـای شـوراهای شـهر در 
کارآمـد  نظـر می رسـد چنان کـه بایـد ایـن آسـیب و مسـئله اجتماعـی مـورد اعتنـا و مواجهـه علمـی و 
و همه جانبـه قـرار نگرفتـه اسـت. به عنـوان نمونـه، یکـی از اعضـای شـورای شـهر همـدان از افزایـش 

کمیتـه امـداد خبـر داده اسـت.  کـرده، امـا تنهـا از برخـی اقدامـات  تکدی گـری در ایـن شـهر انتقـاد 
یـا در مـوردی دیگـر، یکـی از اعضـای شـورای شـهر اصفهـان بـه ایـن موضـوع پرداختـه امـا راه حـل 
موضـوع  کـه  کـرده  اذعـان  تهـران  شـهر  شـورای  اعضـای  از  یکـی  یـا  اسـت.  نـداده  ارائـه  مشـخصی 
که دیگر برخوردهای سـطحی و  تکدی گـری در پایتخـت بـه انـدازه ای پیچیـده و سـازمان یافته شـده 
گداها  کـه »جمـع آوری  کرده  مقطعـی پاسـخ گو نیسـت. نایـب رییـس شـورای شـهر تهـران هـم تصریح 

یـک موضـوع بیـن بخشـی اسـت و تنهـا بـا اراده یـک سـازمان حـل نمی شـود.«
در بندرعبـاس نیـز تکدی گـری هم چنـان جریـان دارد و بـا وجـود تعـدد نهادهـای درگیـر بـا موضـوع 
و  انتظامـی  نیـروی  تـا  گرفتـه  امـداد  کمیتـه  و  بهزیسـتی  از  یعنـی  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  به شـکل 

کنـد. شـهرداری، هنـوز شـورای شـهر نتوانسـته موضـوع را تدبیـر و حـل و فصـل 
تـداوم  می کنـد؛  آشـکار  را  خـود  عـوارض  آن،  سـوء  پیامدهـای  و  اقتصـادی  بحـران  یافتـن  کـش 
گسـترش آن تنهـا یکـی از آسـیب های مترتـب بـر ایـن وضـع اسـت و ایـن، مسـتقل از  تکدی گـری و 

اسـت. شـوراها(  )ازجملـه  مسـئول  و  متولـی  نهادهـای  و  سـازمان ها  کارآمـدی  نا
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گذشـته در  که از سـال  ارگ علیشـاه تبریز از آثار باسـتانی دوره ایلخانی به شـمار می آید. این بنا 
ک برداری  میـان حصارکشـی ها از دیـد شـهروندان پنهـان بـود، امسـال بـا شـنیده شـدن خبـر خا
سـازمان  حـاال  فـراوان  کش وقوس هـای  از  بعـد  اسـت.  افتـاده  زبان هـا  سـر  بـر  دوبـاره  پنهانـی، 
نـه  امـا  اسـت.  شـده  متوقـف  ارگ  محوطـه ی  در  ساخت و سـاز  می گویـد  تبریـز  فرهنگـی  میـراث 

تضمینـی بـرای صحـت ایـن ادعـا وجـود نـدارد و نـه شـورایی بـرای نظـارت و سرکشـی بـرآن.

گذشت؟ پشت حصارها چه 
گذشـته حصارکشـی شـد و معلـوم نبـود پشـت حصارهـا چـه می گـذرد.  دور بنـای ارگ علیشـاه از سـال 
می گیـرد،  قـرار  ساخت و سـاز  معـرض  در  باسـتانی  اثـر  ایـن  حریـم  کـه  نیسـت  بـار  اولیـن  ایـن  البتـه 

نویسنده: سمانه غفرانی
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
چالش ها:

• تخریب میراث فرهنگی
• ضعف مدیریت شهری

• فساد در شورا و شهرداری

تخریب ارگ باستانی شهر بی شورا
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ک بـرداری بـه منظـور سـاخت یـک پارکینـگ دو طبقـه در فاصلـه ۶۰  کـه خا امـا مسـئله ایـن اسـت 
کـه تنهـا  تـا ۷۰ متـری آن قطعـا می توانـد اثـرات زیان بـاری بـر جـان خسـته ایـن بنـای رو بـه تخریـب 
بازمانده هایـی از ایـوان جنوبـی اش بـر جـا مانـده، وارد آورد. پیـش از ایـن نیـز سـال ها قبـل در ایـن 

کـه بعـدا تخریـب شـد. محـدوده یـک سـالن نمایـش احـداث شـده بـود 
کـه ایـن اخبـار  کـه مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری منطقـه هشـت تبریـز قاطعانـه می گفـت  در حالـی 
کـه انگار شنیده هایشـان  ک برداری هـا، شـهروندان تبریـزی دریافتنـد  صحـت نـدارد، امـا بـا ادامـه خا
کامـال درسـت اسـت. حـاال مـردم به درسـتی می گوینـد مـا »قسـم حضـرت  پارکینـگ  ایـن  دربـاره ی 

کنیـم یـا دم خـروس را«. عبـاس را بـاور 
کـه برخـی از اعضـای شـورای شـهر تبریـز  نکتـه ی جالـب و در عیـن حـال تاسـف بار ماجـرا ایـن اسـت 
ابـراز  علیشـاه  ارگ  محوطـه ی  در  ساخت وسـازهایی  چنیـن  وجـود  از  اساسـا  آن  رییـس  جملـه  از 
کـه فاصلـه ی سـاختمان شـورای شـهر تـا ایـن ارگ آن قدرهـا هـم زیـاد  بی اطالعـی می کننـد. در حالـی 
ک بـرداری را از سـاختمان شـورای  کـه حتـی صـدای ماشـین ها و تجهیـزات خا نیسـت. بـه طـوری 

شـهر می تـوان شـنید.

اعتراض نهادهای مدنی
کننـد. انجمـن  کـه مـردم تبریـز و نهادهـای مدنـی ایـن شـهر سـکوت  امـا همـه ی این هـا باعـث نشـده 
کـه بـه ایـن  دوسـت داران میـراث فرهنگـی تبریـز یکـی از سـازمان های غیردولتـی و مردم نهـاد اسـت 
کـرده اسـت. ایـن انجمـن در نامـه ای بـه معـاون میـراث فرهنگـی سـازمان میـراث  مسـئله اعتـراض 
کشـور، از ایـن مقام مسـئول خواسـتند تا این پـروژه را متوقف  گردشـگری  فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 

کند.
ک برداری هاسـت؟ و چـرا مسـئوالن شـهری از جمله  کـه نهـادی مسـئول ایـن خا سـوال ایـن جاسـت 
کـه شـواهد عینـی و  کننـد در حالـی  کتمـان  کل موضـوع را  شـهرداری و شـورای شـهر سـعی می کننـد 

ملمـوس بـرای تاییـد ایـن ساخت و سـازها وجـود دارد؟

کیست؟ ساخت و سازها در دست 
بـا  خـودش  پارکینـگ  ایـن  سـازنده ی  می کننـد،  کتمـان  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  کـه  حالـی  در 
کـه در اطـراف محـل  کـه دارد پارکینـگ می سـازد. بـر اسـاس تابلوهایـی  صـدای بلنـد اعـالم می کنـد 
ساخت و سـاز در ارگ علیشـاه نصـب شـده بنیـاد خیریـه مصـالی امـام خمینـی در حـال انجـام ایـن 
گفته هـای مسـئوالن ایـن پروژه ایـن بنیاد قصـد دارد این پارکینـگ دو طبقه  پـروژه اسـت. بـر اسـاس 

کنـد. را بـرای رفـاه حـال مراجعـان و نمازگـزاران احـداث 

توقف ساخت و ساز از اعام تا واقعیت
هفدهـم آبـان مـاه امسـال خبـری از سـوی روابـط عمومی سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
کـه  گردشـگری اسـتان آذربایجـان شـرقی بـه نقـل از مرتضـی آبـدار، مدیـرکل ایـن سـازمان منتشـر شـد 
کـه هیـچ ساخت و سـازی در محوطـه  گفتـه بـود  باعـث شـادی دوسـت داران میـراث فرهنگـی شـد. او 
گفته های آبدار بر  ج از ضوابط سـازمان میراث فرهنگی اتفاق نخواهد افتاد. طبق  ارگ علیشـاه خار
اسـاس نقشـه های ارائـه شـده از سـوی بنیـاد مصـالی تبریـز ساخت و سـاز در حیـاط خانـه فتح اهلل اف 
کف حیاط سـاخته  ج از  گرفـت و هیچ بنایی خار و بـرای احـداث پارکینگـی زیرزمینـی صـورت خواهـد 
کـه ادامـه عملیـات عمرانـی منـوط بـه بررسـی مجـدد و اعـالم نظـر  نخواهـد شـد. حتـی او وعـده داد 
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کارشناسـان سـازمان خواهـد بـود. امـا همـان شـب بنـا بـه اذعـان شـاهدان عینـی و فیلم هـا و تصاویـر 
کرد. ک بـرداری ادامـه پیـدا  منتشـر شـده در فضـای مجـازی خا

امـام  مصـالی  خیریـه  بنیـاد  مدیرعامـل  محمـدی،  موسـی  االسـالم  حجـت  روز  آن  فـردای  دقیقـا 
که پارکینگ زیرزمینی در ضلع جنوبـی نه تنها هیچ گونه  کـرد  خمینـی تبریـز بـا انتشـار نامـه ای عنوان 
تخریبـی بـه ارگ وارد نمی کنـد. بلکـه در راسـتای مرمـت، احیـا و تقویـت بناهـای قدیمـی اسـت. او 
گردهمایی هـا، بـا  کثـر مراسـم و  ادامـه می دهـد: چـون ایـن بنـا در مرکـز شـهر تبریـز واقـع اسـت، در ا
کـه این امر بـرای فراهم آوری بسـتر  پـارک خـودرو عزیـزان ایـن محوطـه بـه پارکینـگ تبدیـل می شـود. 
مناسـب بـرای ایجـاد و احـداث فضـای سـبز و آب نماهـای مختلـف در اضـالع شـمالی، جنوبـی ارگ و 

حیـاط سـاختمان فتـح اهلل اف برنامه ریـزی شـده اسـت.
ح مرمـت  اخـذ طـر و  اسـتان  فرهنگـی  میـراث  بـا هماهنگـی  اقدامـات  تمـام  کـرد  ادعـا  او  در ضمـن 
ح و احیـای مجموعـه مذکـور در حـال انجـام اسـت. سـاختمان فتـح اهلل اف در راسـتای اجـرای طـر
کمکی  اظهارنظـر مسـئوالن امـر نـه تنهـا بـه روشـن شـدن موضـوع بـرای دوسـت داران فرهنـگ و هنـر 
کان در  کمـا ک بـرداری  کـرد. خا بغرنج تـر  را  گرفتـه وضعیـت  تناقض گویی هـای صـورت  بلکـه  نکـرد، 

محوطـه ارگ ادامـه دارد و مسـئوالن هنـوز جوابـی روشـن بـرای آن ارائـه نکرده انـد.
کشـور،  کل میـراث فرهنگـی  کـه بـر اسـاس اعـالم روابـط عمومـی اداره  تنهـا نکتـه امیدبخـش ایـن بـود 
کشور برای بررسی این  کارشناسان ارشد میراث فرهنگی  یازدهم آذر ماه هیاتی متشکل از مدیران و 
ک برداری هـا بـه تبریـز رفتنـد. سـپس مقامـات میـراث فرهنگـی اسـتان از توقـف ساخت و سـاز خبر  خا
کـه بـرای مـردم باورپذیـر نبـود. مگـر شـورای شـهر و شـهرداری هر گونه ساخت و سـازی  دادنـد، خبـری 
را در محوطـه ی ارگ علیشـاه تکذیـب نکـرده بودنـد؟ همیـن ضـد و نقیض هـا موجـب نگرانـی مـردم 
کـه باید  کـه ایـن توقـف واقعـی نباشـد. از طرفـی تنهـا نهـادی  اسـت و ایـن شـائبه را بـه وجـود مـی آورد 
مسـئولیت بپذیرد و پاسـخ گو باشـد سـازمان میراث فرهنگی نیسـت، بلکه شـهرداری و شـورای شـهر 

کنـار بگذراند. کتمـان را  کننـد و سـکوت و  تبریـز نیـز بایـد در این بـاره اظهارنظـر 
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گرفته می شود نگرانی ها بی دلیل نبود، ساخت و ساز از سر 
و  ریخـت  را روی دسـت همـگان  کـی  پا تبریـز آب  بنیـاد خیریـه مصـالی  اثنـا مدیرعامـل  در همیـن 
کشـور در محـدوده ارگ  کارشناسـان سـازمان میراث فرهنگی  کـه بـا توجـه به بررسـی های  کـرد  اعـالم 
گرفتـه  ک بـرداری از سـر  علیشـاه و رد هر گونـه تاثیـر ساخت و سـاز در محـدوده ایـن بنـا، عملیـات خا

خواهـد شـد.
ک بـرداری و محوطه سـازی در محـدوده ی مصـالی تبریـز  کـه خا کیـد بـر ایـن  موسـی محمـدی بـا تا
آثـار باسـتانی وجـود  بـه فاصلـه ۷۰ تـا ۷۵ متـری ارگ علیشـاه انجـام خواهـد شـد و در ایـن فاصلـه 
کـرد: عملیـات ساخت و سـاز پارکینـگ در ضلـع جنوبـی ارگ و در محـدوده خانـه علـی  نـدارد، اعـالم 
فتـح اهلل اف بـرای رفـاه عمومـی شـهروندان انجـام خواهد شـد. ما دنبال منافع شـخصی نیسـتیم و با 

رعایـت قانـون در راسـتای آبادانـی و عمـران شـهر تبریـز تـالش می کنیـم.

کان شهر بی شورا تبریز، 
آثـار باسـتانی تبریـز را مدیـران مصلـی دارنـد بـرای سـاختن پارکینـگ نمازگـزاران تخریـب می کننـد در 
کالن شـهر تاریخـی عمـال شـورای شـهر نـدارد. رییـس شـورای شـهر و دو عضو این شـورا  کـه ایـن  حالـی 
کـه ۱۹ نفـر از آن هـا با  بـه فسـاد مالـی متهـم و محکـوم شـده اند. در ایـن پرونـده ۳۱ نفـر متهـم هسـتند 

ایـن اتهـام بازداشـت و بقیـه بـه قیـد وثیقـه آزادند.

شهروند خبرنگار

۲۸

تخریب ارگ باستانی شهر بی شورا



کاربـری بخشـی از پـارک تاجیکسـتان در بلـوار بـالل  شـکایت یـک شـهروند مسـئول دربـاره ی تغییـر 
ج و دوشـنبه  کـر کـه در پـی خواهرخواندگـی  ج، محکومیـت شـهرداری را در پـی داشـت. پارکـی  کـر
کشـور نام گـذاری شـده و بناسـت فـاز دوم سـاخت آن نیـز بـه  )پایتخـت تاجیکسـتان( بـه اسـم ایـن 

زودی آغـاز و فرهنگ سـرای نـوروز در آن سـاخته شـود.
از شـهرداری و  پـارک محله شـان،  بـه تخریـب  گروهـی مـردم نسـبت  اعتـراض  ایـن شـهروند در پـی 
کـرده و دیـوان عدالـت اداری نیـز رای بـه محکومیـت  شـورای شـهر بـه دیـوان عدالـت اداری شـکایت 
کـرده اسـت. ایـن نمونـه ی یـک  ج داده و دسـتور توقـف پـروژه را صـادر  کـر شـهرداری و شـورای شـهر 
کـه بـه نتیجـه رسـیده و مسـئوالن مجبـور شـده اند بـه  اعتـراض مدنـی بـا پشـتوانه ی محلـی اسـت 

تخریب پارک تاجیکستان متوقف شد

نویسنده: عاطفه مرادی
استان: البرز

ج کر شهر: 
چالش ها:

• تخریب محیط زیست
• ضعف مدیریت شهری

• نمونه موفق اثرگذاری شهروندان و جامعه مدنی

اعتراض مدنی مردم و شــکایت یک شــهروند جواب داد
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خواسـت به حـق مـردم تـن بدهنـد.
کـه  در رأی دیـوان عدالـت اداری آمـده اسـت: »بـا عنایـت بـه سـوابق و مـدارک موجـود نظـر بـه ایـن 
که جبران آن در آتیه منحصر  کی می گردد به نحوی  اجرای رأی فوق الشـعار موجب خسـارت به شـا
خواهـد بـود و ضـرورت و فوریـت صـدور دسـتور موقـت محـرز اسـت، لـذا بـه تجویـز مـاده ۳۱ قانـون 
تشـکیالت و آئین نامه هـای دادرسـی دیـوان عدالـت اداری مصـوب ۹۲ دسـتور موقـت بـرای توقیـف 
کی تا تعییـن تکلیف قطعی شـکایت صادر  عملیـات اجرایـی موضـوع رأی معترض عنـه نسـبت بـه شـا
و اعـالم می گـردد صـدور دسـتور موقـت تأثیـری در اصـل شـکایت نـدارد و در صـورت رد شـکایت ملغی 

اثـر می گـردد، قـرار صـادره قطعـی اسـت.

اعتراض مردم محله اصفهانی ها
کنـاری  بـا تخریـب زمیـن  ج  کـر کنان محلـه اصفهانی هـا در  کـه یـک روز سـا مـرداد مـاه امسـال بـود 
کردنـد. اعتـراض مـردم محلـه  کت ننشسـتند و اعتـراض  پـارک تاجیکسـتان مواجـه شـدند. آن هـا سـا
یـک  ایـن  شـد.  منعکـس  نیـز  رسـمی  رسـانه های  در  حتـی  و  شـد  کشـیده  مجـازی  شـبکه های  بـه 
کمـک  کـه بـه  نمونـه ی موفـق اعتـراض مدنـی شـهروندان نسـبت بـه بی قانونـی مقامـات شـهری بـود 
از  تعـدادی  انتشـار خبرهـا و عکس هـای تجمـع  نتیجـه رسـید.  بـه  اینترنتـی  و  رسـانه های مجـازی 
کمپیـن اعتراضـی مردم در شـبکه های مجازی  گرام و تلگـرام و  مـردم محلـه ی اصفهانی هـا در اینسـتا
کرد تا  کمـک  خبـر را بـه رسـانه های محلـی و سـپس ملـی رسـاند و اطالع رسـانی بـه موقع آن رسـانه ها 
کنند. شـهروندان معترض بـا تجمع در  معترضـان محلـی تشـویق شـوند، موضـوع را تـا آخـر پی گیـری 
مقابـل پـارک تاجیکسـتان خواسـتار ورود مقامـات محلی به این موضـوع و جلوگیری از تخریب پارک 
کناری پارک تاجیکسـتان  ک برداری زمیـن  ج مجـوز مالکیـت و خا کـر کـه شـهرداری  شـدند. در حالـی 
گفتـه ی برخـی  کـه بـه  کـرده بـود، در حالـی  را بـه عنـوان زمیـن معـوض بـرای مالـک خصوصـی صـادر 
ج ایـن زمیـن بـرای  کـر ج و هم چنیـن بـه اذعـان سـایت خبـری شـهرداری  کـر از اعضـای شـورای شـهر 

گرفتـه شـده بـود. توسـعه ی پـارک در نظـر 

دادستانی: تخلفی نشده
که شهرداری مرتکب تخلفی نشده و زمین متعلق به مالک خصوصی  کرد  ج اعالم  کر اما دادستانی 
کـه اسـتان دار  کمیسـیون مـاده پنـج شهرسـازی را دارد  ایـن زمیـن مصوبـه  اسـت. او توضیـح داد: 
کرده انـد.  وقـت، معـاون عمرانـی اسـتان دار، مدیـرکل راه و شهرسـازی و شـهردار ایـن مصوبـه را امضـا 
پـارک تاجیکسـتان  بـا  کرمی در مـورد پی گیری هـای دادسـتانی ایـن شـهر در رابطـه  حاجی رضـا شـا
کوچـک در مـورد ادعـای تخریـب پـارک تاجیکسـتان بـه صـورت  گفـت: شـهردار ایـران  و حواشـی آن 
کمیسـیون مـاده  پـارک نبـوده و مصوبـه  کـرد. زمیـن مذکـور جـزء  ارائـه  را  مبسـوط توضیحـات الزم 
کـه اسـتان دار وقـت، معـاون عمرانـی اسـتان دار، مدیـرکل راه و شهرسـازی و  پنـج شهرسـازی را دارد 
گـر جـزء پـارک بـود و تغییـر  کرده انـد. ایـن زمیـن ملـک شـخصی اسـت و ا شـهردار ایـن مصوبـه را امضـا 

کاربـری پیـدا می کـرد نیـز هیـچ گاه ساخت و سـازی در آن صـورت نمی گرفـت.
شورای تامین شهرستان: تخریب پارک متوقف شود!

ج از صدور دسـتوری مبنی بر توقف  کـر امـا چنـد روز بعـد رییـس شـورای تامیـن شهرسـتان و فرماندار 
گذشـته  گفـت: در روزهـای  کاربـری تخریـب پـارک تاجیکسـتان خبـر داد. محمدتقـی ایرانـی  تغییـر 
وحدت شـهروندان دلسـوز درخصوص حفاظت از بوسـتان تاجیکسـتان فضای مجازی و رسـانه ای 
ج پاسـخ قانع کننـده ای بـه  کـر گرفتـه و متاسـفانه مسـئوالن شـهرداری و شـورای شـهر  اسـتان را فرا
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افـکار عمومـی نداده انـد.
کشـور ایـران و تاجیکسـتان و رابطـه اسـتراتژیک منطقـه ای  کـرد: بـا توجـه بـه وابسـتگی دو  کیـد  او تا
کـه جلوی هر گونـه تغییر در فضای پارک تاجیکسـتان را  کشـور بـه نیـروی انتظامـی دسـتور داده ام  دو 
بگیرند و مسـئوالن شـهری موظفند اسـناد و مدارک موجود را به شـورای تامین اسـتان ارائه دهند. 
کـه بگذارنـد مسـئوالن  کـه پیگیـر ایـن موضـوع بودنـد خواسـت  کسـانی  ج هم چنیـن از  کـر فرمانـدار 

کننـد. موضـوع را بررسـی و نتیجـه را اعـالم 

شورای شهر چه می گوید؟
کـره از  ج و مالـک خصوصـی می توانسـتند بـا مذا کـر ج می گویـد: شـهرداری  کـر یـک عضـو شـورای شـهر 
کننـد. امیرحسـام عباسـی توضیـح می دهـد: در دوره سـوم شـورای  تنش هـای پیش آمـده جلوگیـری 
ح عمرانـی قـرار می گیـرد و شـهرداری بـه  ج زمینـی در بلـوار بـالل مقابـل ایـن بوسـتان در طـر کـر شـهر 
گوشـه ای  گـذاری زمیـن معـوض بـه مالـک خصوصـی موظـف می شـود بـرای همیـن زمینـی را در  وا
کـه پرونـده ی  گفتـه می شـود سـند مجـزا داشـته، بـه عنـوان معـوض بـه مالـک می دهـد  کـه  از پـارک 
گرفتـه  کاربـری می دهـد و بـه عنـوان زمیـن تجـاری در نظـر  کمیسـیون مـاده پنـج تغییـر  ایـن زمیـن در 

می شـود.
کار چهارمیـن دوره شـورای شـهر به مالک  کـه ایـن زمیـن دو سـال پیـش از آغـاز بـه  کیـد بـر ایـن  او بـا تا
گرفت،  گـذار شـده بـوده، می گویـد: امـا نمی شـود زمیـن را بـه زور از مالک خصوصـی پس  خصوصـی وا

کـه آثـاری از ادامـه ی پارک در این زمین مشـهود اسـت. بـا ایـن 
گفتـه ی عباسـی، مالـک بـرای زمیـن دارای مجـوز تجـاری درخواسـت جـواز سـاخت و شـهرداری  بـه 
کـره می کـرد و زمیـن دیگـری در  وظیفـه داشـته مجـوز بدهـد امـا بهتـر بـود شـهرداری بـا مالـک مذا
کنون به واسـطه ی این سـهل انگاری شـهرداری افکار عمومـی درگیر این  جایـی دیگـر بـه او مـی داد. ا

موضـوع شـده اسـت.
گانـه داشـته  ج ممکـن اسـت ۵۰ سـند جدا کـر او هم چنیـن توضیـح می دهـد: مثـال پـارک تنیـس در 
کاربـری ایـن پـارک و فضـای سـبز آن بشـود. ایـن مسـلم  کـه باعـث تغییـر  باشـد، ایـن دلیـل نمی شـود 
پـارک  از فضـای  عنـوان بخشـی  بـه  تاجیکسـتان  پـارک  در  مناقشـه  مـورد  زمیـن  از  مـردم  کـه  اسـت 
ج بـا ابـراز ناراحتـی از بی تدبیـری شـهرداری می گویـد: به  کـر اسـتفاده می کرده انـد. عضـو شـورای شـهر 
عنـوان نماینـدگان مـردم وظیفـه بررسـی دغدغه هـای شـهروندان را داریـم و نمی توانیـم دیکتـه ای از 

کنیـم. پیـش تعییـن شـده را بـه شـهروندان تحمیـل 
البـرز می گویـد: بـه خاطـر تخریـب فضـا و قطـع  از سـویی دیگـر دادسـتان عمومـی و انقـالب اسـتان 
که ملک  کردیـم، امـا بعـد از بررسـی ها معلـوم شـد  درختـان بـه موضـوع پـارک تاجیکسـتان ورود پیـدا 
کـه در صورت قبـول مالک زمیـن دیگری  شـخصی بـوده، امـا پیشـنهاد مـا بـه شـورای شـهر این اسـت 

در اختیـار او قـرار بگیـرد و بـه بافـت پـارک آسـیبی نرسـد.
کرد: نظارت درون سـازمانی پیش از ورود دسـتگاه قضایی ضرورت دارد و نظارت بر  کید  کرمی تا شـا
ساخت وسـاز یکـی از مسـئولیت های شـهرداری اسـت. در عیـن حـال مـا یکـی از معاونـان دادسـتانی 

کند. گـزارش  کوتاهی هـا را  کرده ایـم تـا  را مسـئول نظـارت بـر شـهرداری ها 
کـه تخلفی صـورت نگرفته، امـا در عمل  کردند  کید  کـه همـه ی مقامـات اسـتان البـرز تا بـا وجـود ایـن 
گـذاری زمینـی چسـبیده بـه پـارک تاجیکسـتان بـه یـک شـهروند  کـه شـهرداری در وا آن هـا پذیرفتنـد 
کـه ضمـن تخریـب فضـای شـهری بـه مالکیـت خصوصـی آن شـهروند نیز  کرده انـد. تصمیمـی  تخلـف 
کـه در اختیـار شـهرداری اسـت بـه  کـه ایـن زمیـن در قبـال ملـک خصوصـی او  صدمـه زده اسـت. چـرا 
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او داده شـده، امـا ضعـف مدیریـت شـهرداری هـم ایـن شـهروند را بـه زحمـت انداختـه و هـم اعتراض 
بـه  نسـبت  داده انـد  نشـان  محلـه  ایـن  شـهروندان  اسـت.  برانگیختـه  را  اصفهانی هـا  محلـه  اهالـی 
سرنوشـت شهرشـان بی تفـاوت نیسـتند و انتظـار مـی رود در انتخابـات آتـی شـوراها بـرای انتخـاب 

کیسـت؟ کنند.ساخت و سـازها در دسـت  شـورای شـهری مسـئول و مردمـی نقـش موثـری ایفـا 
بـا  خـودش  پارکینـگ  ایـن  سـازنده ی  می کننـد،  کتمـان  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  کـه  حالـی  در 
کـه در اطـراف محـل  کـه دارد پارکینـگ می سـازد. بـر اسـاس تابلوهایـی  صـدای بلنـد اعـالم می کنـد 
ساخت و سـاز در ارگ علیشـاه نصـب شـده بنیـاد خیریـه مصـالی امـام خمینـی در حـال انجـام ایـن 
گفته هـای مسـئوالن ایـن پروژه ایـن بنیاد قصـد دارد این پارکینـگ دو طبقه  پـروژه اسـت. بـر اسـاس 

کنـد. را بـرای رفـاه حـال مراجعـان و نمازگـزاران احـداث 
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مـردم  ناامنـی  باعـث  درآمـد  و  کار  و  کسـب  خـراب  اوضـاع  گرانـی،  تـورم،  کـه  روزهـا  ایـن  در 
دردی  پـر  دل  و  نیسـتند  مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  نیـز  شهرستان نشـینان  شـده،  کان شـهرها 
بـه  رسـیدگی  در  اصنـاف  مسـئولین  شـهرداری،  شـوراها،  کارآمـدی  و  کارکـرد  از  آن هـا  دارنـد، 
گـذران زندگـی مجبور به  گله مندنـد، ولـی بـا تمـام مشـکات به خاطر  مشکات شـان بـه شـدت 
کشـور  امرار معاش هسـتند. به سـراغ چند تن از شـهروندان یکی از شـهرهای توریسـتی شـمال 
کـه در حرفه هـای مختلفـی فعالیـت دارنـد رفتـم تـا از دغدغه هـا و مشکات شـان در رابطـه بـا 

کنـم. مشـکات شـهری پـرس و جـو 

نویسنده: پرستو شادمان
استان: مازندران

شهر: چالوس
چالش ها:

کار کسب و   •
• ضعف حمایت های قانونی

• ضعف مدیریت شهری

یا نه! نمی دانم شورای شهر کاره ای هست 
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کسب درآمد باقی نمانده هیچ راه قانونی برای 
کار سـر راهـش وجود دارد،  که در این  بهـرام یـک بوتیـک لبـاس زنانـه دارد. او در خصـوص مشـکالتی 
کـه بـه مـا اجـازه فـروش اجنـاس خارجـی می دادنـد، مشـتریان زیـادی داشـتیم  می گویـد: »تـا زمانـی 
و درآمدمـان هـم به نسـبت خـوب بـود چـون مـردم بـه جنـس لباس هـای خارجـی اعتمـاد دارنـد. 
گفتنـد اجنـاس خارجـی را  کیفیـت باالیـی دارنـد و مشـتری داشـت. امـا از وقتـی  اجنـاس خارجـی 
کنیـد و فقـط لباس هـای ایرانـی بیاوریـد، بیشـتر مشـتری هایمان را از دسـت دادیـم. بـه مـا  جمـع 
کیفیـت لباس هـای  کـه لباس هـای ایرانـی بیاوریـد تـا از تولیـد ملـی حمایـت شـود امـا  کردنـد  اعـالم 

کـه یک بـار خریـد می کنـد، دیگـر بـه سـراغ مـا نمی آیـد.« ایرانـی بسـیار پاییـن اسـت و هـر مشـتری 
کثر لباس های ایرانی بی کیفیت هسـتند و در شهرسـتان مردم قدرت خرید  وی با اشـاره به اینکه »ا
کـه هیـچ مشـکلی نداشـته باشـند،  گـر بخواهیـم لباس هایـی بیاوریـم  باالیـی ندارنـد« توضیـح داد: »ا
کـه آن هـا هـم همـه  قیمـت آن هـا خیلـی بـاال اسـت و مجبـور می شـویم لباس هـای معمولـی بیاوریـم 
نایلـون و ریـون هسـتند. ضمـن اینکـه، سـایز بنـدی لباس هـای ایرانـی مشـکل دارد و بارهـا پیـش 
کـه سـایز تنـه لبـاس بـا آسـتین ها متفـاوت بـوده! وقتـی مشـتری ایـن مشـکالت را می بینـد،  آمـده 

اعتمـادش بـه مـا از بیـن مـی رود و دیگـر از مـا خریـد نمی کنـد.«
کـه بـا عنـوان »سـامان دهی مـد و لبـاس« به تصویـب مجلـس  حـدود ده سـال پیـش و در پـی قانونـی 
کـه در ایـن زمینـه فعـال  ح از سـوی اصنـاف مختلـف،  رسـید، دسـتورالعمل های در اجـرای ایـن طـر
هسـتند صـادر شـد تـا بـا این گونـه سـخت گیری ها بـه ترویـج سـبک زندگـی اسـالمی بپردازنـد. عرضـه 
که  »لباس هـای متناسـب بـا فرهنـگ ایرانی-اسـالمی« در اسـتان های مختلـف یکـی از اقداماتی بود 

در سـال های اخیـر بـه انجـام رسـیده اسـت.
او می گوید: »بدی مساله  ناراضی هستند،  کیفیت اجناس  از  امثال بهرام هم چنان  این وجود  با 
کیفیت جنس ها ما را توجیه نمی کند. فقط می گویند جنس  کسی در مورد چگونگی  که  اینجاست 
به  کسی  می کنند.  برخورد  ما  با  فقط  درصد.   ۲۵ هم  سود  و  ایرانی  برند  ایرانی،  کتور  فا ایرانی، 
کنید. عالوه بر این، وقتی  کار را برای همه آسان تر  کیفیت را باال ببرید و  که  تولید کننده ها نمی گوید 
که از شهرستان برای  که برای خرید جنس به بازار تهران می رویم تا فروشنده ها متوجه می شوند 

گران بدهند.« خرید آمده ایم با ما برخورد بدی دارند و سعی می کنند جنس ها را به ما 
کن دارند، می گوید: »در شهرسـتان ها به دلیل  کـه مغازه دارهـا بـا اداره اما وی در خصـوص مشـکالتی 
گیـر  کـن بیشـتر از تهـران اسـت. مثـال بـه عکس هـای روی جلـد لباس هـا  کوچـک بـودن شـهر فشـار اما
گـر بـا چنیـن مـوردی برخـورد  گـردن عکـس لخـت باشـد و ا می دهنـد. می گوینـد نبایـد دسـت، پـا یـا 
کننـد، لباس هـا را جمـع آوری می کننـد و مـا را جریمـه نقـدی می کننـد. دیگـر برندهـای خارجـی نبایـد 

کار اسـت.« در مغـازه باشـد وگرنـه بـاز هـم جریمـه نقـدی در 
کـه بـه صـورت قانونـی از مـرز جلفـا لبـاس خانگـی خارجـی  گرفتیـم  بهـرام می گویـد: »بارهـا تصمیـم 
کار مسـتلزم تهیـه بـرگ سـبز بـود امـا بـا توجه بـه قوانین، لبـاس خانگی ۵۰ هـزار تومانی  بیاوریـم. ایـن 
برایمـان ۱۵۰ هـزار تومـان هزینـه برمـی دارد و ایـن قیمـت در شهرسـتان بـرای لبـاس خانگـی خیلـی 
کـه بتوانیـم بـا آن  کلـی هیـچ شـرایطی وجـود نـدارد  غیر معمـول اسـت و هیـچ مشـتری نـدارد. بـه طـور 

کنیـم.« کار  کنـار بیاییـم و بخواهیـم بـه صـورت قانونـی 
کمـک بـه تقلیـل مشـکالت و یـا تـالش بـرای  کارکـرد شـهرداری و شـورای شـهر در زمینـه  از او دربـاره 
نمی کنـم.  ارزیابـی  را  شـوراها  »اصـال  می دهـد:  پاسـخ  کـه  می پرسـم  اصنـاف  موانـع  کـردن  برطـرف 
کـه هیـچ کاری انجـام نمی دهند. شـاید هم رفع مشـکالت  حداقـل در مـورد شـغل خودمـان می دانـم 

کننـد، نمی دانـم.« بـه شـورای شـهر مربـوط نیسـت و یـا اینکـه نمی تواننـد کاری 
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بیمه نداریم
را دارد و  کـه فکـر می کـردم همیشـه مشـتری خـودش  زنانـه رفتـم. مکانـی  آرایشـگاه  بـه سـراغ یـک 
کالن شـهرها صـدق می کنـد و در شهرسـتان  درآمـدش خـوب اسـت، امـا انـگار ایـن مسـاله فقـط در 

اسـت. فـراوان  مشـکالت 
که صاحب آرایشـگاه زنانه اسـت، در خصوص مشـکالتش می گوید: »دیگر مانند قبل مشـتری  منیژه 
کار خودش را  کار آرایشـگری بداند، هـم  کـه مقداری از  نداریـم. اوضـاع مالـی مـردم خـراب اسـت و هـر 
کار ما ضرر زده، این اسـت  کـه خیلی به  کار اطرافیانـش را. یکـی دیگـر از دالیلـی  انجـام می دهـد و هـم 
که مهر  کنیم. باید لـوازم آرایشـی  کـه داشـته ایم اسـتفاده  کـه بـه مـا اجـازه نمی دهنـد از لـوازم خارجـی 
کـه قیمـت چنـد برابـر می شـود. مـردم شهرسـتان توانایـی پرداخـت  کنیـم  مخصـوص دارنـد، تهیـه 
ج  ایـن قیمت هـا را ندارنـد. آرایشـگران بـرای حـل ایـن معضـل وقتـی خودشـان یـا اقوام شـان بـه خـار
کشـور سـفر می کننـد، لـوازم آرایـش مـارک دار می آوردنـد و از همانهـا اسـتفاده می کننـد. اینطـوری  از 
کن بیایـد و لوازم  گـر اداره اما هزینـه هـم بـرای آرایشـگر پاییـن می آیـد و هـم بـرای مشـتری. ولـی حـاال ا

آرایـش بـدون مهـر ببینـد، آن هـا را جمـع و مـا را جریمـه نقـدی می کند.«
گفتـن دارد. او بـا اشـاره به اینکه  منیـژه در خصـوص نابسـامانی های مدیریتـی هـم حرف هایـی بـرای 
کـه وسـایل تان همـه بایـد مهـر شـبنم داشـته باشـند و  »۳ سـال پیـش برایمـان بخشـنامه فرسـتادند 
کارمـان را از همیـن اجنـاس خریدیـم« می گویـد: »اما حاال از تابسـتان  کلـی وسـیله مربـوط بـه  مـا هـم 
گفته اند مهر شـبنم فاقد اعتبار اسـت و وسـایل، باید مهر سـازمان غذا و دارو داشـته باشـند!  امسـال 
کـه مهـر شـبنم داشـتند از بیـن رفتند و مـا متحمل ضرر شـدیم.« او از نابه سـامانی  کلـی از اجنـاس مـا 
کی اسـت و می گوید: »هر روز برایمان یک  گاه شـا گاه به  در قانون نویسـی و صدور دسـتورالعمل های 

قانـون جدیـد در می آورنـد. مدتی پیش 
اپیالسـیون  گفتنـد  گهانـی  نا طـور  بـه 
ایـن  دلیلـش  شـنیدیم  اسـت.  ممنـوع 
شـود  دیـده  نبایـد  زن  بـدن  کـه  اسـت 
گرفـت،  بـاال  اعتراض هـا  وقتـی  ولـی 
بایـد یـک مـدرک جدیـد داشـته  گفتنـد 
شهرسـتان  در  مـدرک  ایـن  کـه  باشـید 
می تـوان  فقـط  نیسـت.  دریافـت  قابـل 
دیگـر  یکـی  اینطـوری  گرفـت.  تهـران  در 
بیـن  از  درآمدمـان  کسـب  راه هـای  از 
کلـی، بـه خاطـر نداشـتن  رفـت. بـه طـور 

تـوان مالـی، درآمـد آرایشـگران شهرسـتان پاییـن اسـت و بـا ایـن قانون هـا هـر روز وضعیت مـان بدتـر 
می شـود.« وقتـی از منیـژه هـم در خصـوص عملکـرد شـوراها و مدیـران شـهری در زمینـه حرفـه اش 
کار خاصـی ندیدیـم، ولـی از رئیـس اتحادیـه  پرسـیدم، این گونـه پاسـخ داد: »از شـورای شـهر هیـچ 
گرفتـن مجـوز بایـد بـه  خیلـی راضـی هسـتیم. دیگـر ماننـد قبـل، مشـکل مجـوز نداریـم. قبـال بـرای 
کلـی هـم پـول جدا جدا بـرای هر  گرفتـن تابلـو و  صـد جـا سـر می زدیـم. اتحادیـه، شـهرداری، دارایـی، 
کارهـا در اتحادیـه انجـام می شـود و مبلـغ واریـزی هـم  سـازمان پرداخـت می کردیـم، امـا االن همـه 
کـه بیمـه آرایشـگری  کمتـر شـده اسـت. فقـط از یـک مسـاله خیلـی ناراضـی هسـتیم و آن ایـن اسـت 
نداریـم. سال هاسـت پی گیـری می کنیـم ولـی بـه هیـچ نتیجـه ای نمی رسـیم.« بـا این وجود، مشـکل 
کشـور  کالن  گذشـته نیـز در سـطح  بیمـه صنـف آرایشـگران، موضـوع تـازه ای نیسـت و در سـال های 
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ح شـده اسـت. هرچنـد هنـوز همـه ایـن پی گیری هـا حاصلـی را دربـر نداشـته اسـت. هـم مطـر

کردن می بینیم اعضای شورا و شهرداری را فقط هنگام رای جمع 
کلوچـه( در بـازار دارد. از بی مسـئولیتی  اعظـم یـک مغـازه سـوغات شـمال )زیتـون، ترشـی، لواشـک و 
همـه  رفـع  می کنیـد.  چـه  نمی پرسـد  مـا  از  کـس  »هیـچ  می گویـد:  و  دارد  دردی  پـر  دل  مسـئوالن 
کسـی خـودش را بـه مـا نشـان نمی دهـد چـه برسـد بـه اینکـه  مشـکالت بـه عهـده خودمـان اسـت. 
کنـد. ما اعضای شـورای شـهر و شـهرداری را فقط وقـت رای جمع  راه حلـی بـرای مشـکالت مان پیـدا 
کـه مـا وجـود داریم.« کارشـان تمـام می شـود انـگار نـه انـگار  کـردن می بینیـم. وقتـی  کـردن یـا جریمـه 
امـرار  بـرای  انـواع و اقسـام مشـکالت  بـا  کشـور  از شـهروندان عـادی  بـه ماننـد بسـیاری دیگـر  نیـز  او 
معـاش دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. اعظـم در خصـوص درآمدشـان می گویـد: »مـا زیتـون می خریـم 
کیلویـی ۱۲ هـزار تومـان بفروشـیم می گوینـد نـه! همـان ۱۰ هـزار  ۱۰ هـزار تومـان، وقتـی می خواهیـم 
کـه بـرای خریـد جنس  کـه فقـط می توانیـم چک هایـی  کافیسـت. درآمدمـان در حـدی اسـت  تومـان 
و فقـط داریـم ضـرر می کنیـم.  نیسـت  کنیـم. بعضـی مواقـع در همیـن حـد هـم  پـاس  را  می دهیـم 
کـه بـا یـک بهانـه مغـازه دارهـا را ۴۰۰ , ۵۰۰ هزار  کـه فقـط دم عیـد پیدایشـان می شـود  تعزیراتی هـا هـم 

کارمـان پرداخـت جریمـه اسـت.« کننـد. هـر سـال دم عیـد  تومـان جریمـه 
کیـزه نگـه داشـتن سـطح شـهر معتـرض اسـت و می گویـد:  کـم کاری مدیـران شـهری در پا اعظـم بـه 
که شـهر را  کـه شـهرداری بایـد انجام دهد این اسـت  »اینجـا یـک شـهر توریسـتی اسـت. حداقـل کاری 
کنـده شـده، چالـه درسـت شـده  کنـد، امـا وضعیـت آسـفالت جلـوی مغازه هـا خیلـی بـد اسـت.  تمیـز 
کـه بـرای خریـد می آینـد، بـه مـا اعتـراض  و آشـغال و آب داخـل ایـن چاله هـا پـر می شـود. توریسـت ها 
کـه یـک شـهر توریسـتی اسـت چـرا وضعیتـش این گونـه اسـت. نمی دانیـم چـه  اینجـا  کـه  می کننـد 
کار مـا نیسـت. بـا این حال سـالی دوبـار هر فروشـنده ای جلوی  کـه  کردنـش  جوابـی بدهیـم. درسـت 
کـه بی فایـده اسـت. بـاران می آیـد و همـه را می شـوید و روز از نـو  مغـازه خـودش را آسـفالت می کنـد 

گوشـش بدهـکار نیسـت.« کـس  روزی از نـو. هـر چـه می گوییـم اینجـا بایـد سـنگ فرش شـود هیـچ 
او در نهایـت می گویـد: »هـر بـار بـه هـزار امیـد به اعضای شـورای شـهر رای می دهیم شـاید به دادمان 

برسـند ولی هر سـال بدتر از سـال قبل. دیگر خسـته شـده ایم.«

ماشین های شخصی، مسافرهای مان را می قاپند
بـا حرفـه اش  رابطـه  از دغدغه هایـش در  به تبـع بخـش مهمـی  و  کسـی اسـت  تا راننـده  یـک  مجیـد 
گله هایی دارد و می گوید:  که در شـهر مسافرکشـی می کنند،  اسـت. او در مورد ماشـین های شـخصی 
کسـی دار  تا اینکـه  به دلیـل  مـا  گرفته انـد  را  درآمدمـان  بیشـتر  مسـافرکش  شـخصی   »اتومبیل هـای 
هسـتیم در شـهر یـک مسـیر مشـخص بـرای رفـت و آمـد داریـم مگـر اینکـه یـک مسـافر بـه پسـت مان 
کـه دربسـت بخواهـد. مـا سـاعت ها در ایسـتگاه خـط منتظـر می مانیـم تـا نوبت مـان شـود،  بخـورد 
امـا ماشـین های شـخصی بـدون معطلـی می آینـد و مسـافر سـوار می کننـد. مسـافران هم بـرای اینکه 
کرایـه شـخصی  کـه  کارشـان برسـند، ترجیـح می دهنـد برونـد. در صورتـی  معطـل نشـوند و زودتـر بـه 
کسـی را بـر می دارنـد بـه  کـد تا کافیسـت مـا فقـط ۱۰۰ تومـان اضافـه بگیریـم.  باالتـر اسـت در حالیکـه 
کـس هـم نیسـت جلـوی ماشـین های شـخصی را بگیـرد.« کسـیرانی شـکایت می کننـد. هیـچ  اداره تا
کـه  شـدیم  مجبـور  »مـا  می گویـد:  هـم  کسـیرانی  تا سـازمان  از  وارده  فشـارهای  خصـوص  در  او 
کسـیرانی ماشـین های قسـطی جدیـد بگیریـم امـا درآمدمـان  ماشـین های قدیمـی را بدهیـم و از تا
کنیـم بـا ایـن وضعیـت  ج خانـواده را تامیـن  کـه هـم قسـط بدهیـم هـم بتوانیـم مخـار طـوری نیسـت 
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آسـفالت خیابان هـا هـم، جلوبنـدی ماشـین مان همیشـه خراب اسـت. درآمد شهرسـتان نسـبت به 
کـس هـم بـه دادمـان نمی رسـد.« این  کـم اسـت ولـی مشـکالت مان بیشـتر اسـت. هیـچ  کالن شـهرها 
ح  کشـور، ضمـن انجام طر کـه سـازمان حمـل و نقـل شـهری یکی از شـهرهای شـمالی  درحالـی اسـت 
کسـی دارها، شـورای شـهر و شـهرداری  کسـی های فرسـوده و اعطـای تسـهیالت بـرای تا نوسـازی تا
کـه امثـال مجیـد با آن  شـهر مربـوط را شایسـته تحسـین و تشـکر می دانـد. امـا آیـا بـه بعـد دیگـر ماجـرا 
روبـرو هسـتند هـم توجـه نشـان خواهـد داد؟ مجیـد در خصـوص بیمـه راننـدگان هـم دغدغه هـای 
کسـیرانی می شـود، بیمـه بـه آن تعلـق  کـه وارد تا دارد: »بیمـه راننـدگان مشـکل دارد، فـرد جدیـدی 
کاری نمی کند.« کسـی  نمی گیـرد. اعضـای شـورا بایـد بـرای رفـع ایـن مشـکل تدبیری بیاندیشـند امـا 
اعضای شـورای شـهر نماینده مسـتقیم مردم در مدیریت امور و مشـکالت شـهری هسـتند، مردم با 
که شـوراها اول صدایشـان  هـزار امیـد بـرای رفـع مشکالت شـان بـه آن هـا رای می دهنـد. بـا ایـن امید 
را بشـنوند و بعـد ضمـن انتقـال بـه مقامـات مربـوط پیگیـر حـل معضـالت و مشکالت شـان باشـند تـا 
کوچـک بـودن شـهر  شـاید بـاری از دوش شـان برداشـته شـود. ایـن مسـاله در شهرسـتان ها به دلیـل 
کـه مـردم از  کالن شهرهاسـت، امـا در بسـیاری مـوارد شـاهدیم  و ارتبـاط نزدیـک مـردم راحت تـر از 
گوش ها شـنواتر و  عملکـرد اعضـای شـورای شـهر ناراضـی هسـتند. آیـا بـا فرا رسـیدن فصـل انتخابـات 

دسـت ها پرتوان تـر خواهنـد شـد؟
گاهـی هـم  بیـان دغدغه هایشـان بهـره می برنـد، و  بـرای  از هـر فرصتـی  بیشـتر شـهروندان معمـوال 
کـه مخاطـب سـخنان در واقعیـت دارد، هم خوانـی نـدارد، بـا این وجود  انتظارات شـان بـا اختیاراتـی 
فلسـفه نمایندگـی مـردم، حکـم می کنـد صـدای مـردم را بشـنوی، و بـا هـر سـطحی از اختیـارات و 

امکانـات آن را پی گیـری و بـا مسـئوالن در میـان بگـذاری.
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نویسنده: سعیدی سیرجانی
کرمان استان: 

شهر: سیرجان
چالش ها:

• فساد در شوراها
• ساختار شوراها

شوراها؛ »علی البدل«ها شوخی نیستند!

کسـب یـک عنـوان بی حاصـل و  »علی البـدل« شـدن در انتخابـات »شـوراهای شـهر و روسـتا« 
ایفای نقشـی نمایشـی نیسـت. آن چه در شـورای شـهر سـیرجان گذشـته، تنها یک شاهد مهم 
کـه پـس از منتفـی شـدن ادامـه حضـور دو عضـو »اصلـی« شـورای ایـن  بـر ایـن ادعاسـت. آنجـا 
شـهر به خاطـر تخلفـات مالـی و رشـوه و اختـاس، نـه تنهـا دو عضـو »علی البـدل« ایـن شـورا 
کـه در صـف انتظـار ایسـتاده بودنـد، وارد ترکیـب اصلـی شـورا شـدند، بلکـه یکـی از آنـان حـاال بـر 

جایـگاه ریاسـت شـورای شـهر سـیرجان تکیـه زده اسـت.
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کجا شروع شد؟ قصه از 
و  بررسـی  از  بعـد  کرمـان  اسـتان  بازرسـی  سـازمان  نماینـدگان  رسـید،  خبـر  کـه  بـود   ۱۳۹۳ مهرمـاه 
تحقیـق و تفحـص در پرونده هـای مالـی شـهرداری و شـورای شـهر سـیرجان، متوجـه اختـالس مالـی 

شـده اند. میلیـاردی 
بر مبنای این خبر، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار دادسرای عمومی و انقالب استان قرار 
گرفت و حکم بازداشت برخی افراد مرتبط با این پرونده صادر شد. در پرونده اختالس مزبور، افزون 

کارمندان شهرداری، رئیس شورای این شهر نیز بازداشت شد. بر شهردار سیرجان و شماری از 
چنـد هفتـه نگذشـته، دومیـن عضـو شـورای شـهر سـیرجان بـه اتهام همـکاری در اختـالس از بودجه 
شـهرداری و بازداشـت شـد. ایـن دو اتفـاق مهـم، منجـر بـه ورود دو عضـو علی البـدل بـه ترکیب اصلی 

شـورای این شـهر شد.
قابـل توجـه این کـه یکـی از دو فـرد مزبـور، پـس از عضویـت در شـورا بـر صندلـی ریاسـت آن تکیـه زد و 

کـرد. ایـن عنـوان را بـرای سـالی دیگـر نیـز از آن خـود 

غیرمترقبه نیست!
و  غیرمترقبـه  امـری  شـده،  ج  خـار اعضـای  بجـای  شـورا،  اصلـی  ترکیـب  بـه  علی البـدل  عضـو  ورود 
نیـز  سـوم  و  دوم  نفـرات  بلکـه  علی البدل هـا،  فهرسـت  در  نخسـت  نفـر  فقـط  نـه  نیسـت.  کم سـابقه 
بـرای ادعـای  ایفـای نقـش موثـر در آن باشـند. یـک شـاهد  بـه شـورا و  بـه ورود  می تواننـد امیـدوار 
کـه اعـالم شـد پـس از اسـتعفای دو  گذشـته بـود  پیش گفتـه، شـورای شـهر ورامیـن اسـت. آبان مـاه 
خ داده بـود و در پـی تعلیـق  کـه بـه منظـور شـرکت در انتخابـات مجلـس ر عضـو شـورای شـهر ورامیـن 
عضویـت یکـی از اعضـای ایـن شـورا توسـط دسـتگاه قضایـی، سـومین عضـو علی البـدل شـورای ایـن 

شـهر نیـز بـه ترکیـب اصلـی راه یافتـه اسـت.
خ داد؛ یعنـی سـه نفـر  ایـن اتفـاق )ورود سـومین علی البـدل بـه ترکیـب اصلـی شـورا( در تهـران نیـز ر
از اعضـای علی البـدل پـس از خـروج سـه عضـو اصلـی بـه علـل و دالیـل مختلـف وارد ترکیـب اصلـی 
شـورای پایتخـت شـدند. شـانس نفـر اول فهرسـت علی البدل هـا بـرای ورود بـه ترکیـب اصلـی بجـای 
کـم نیسـت؛  کـه پـا بـه شـورا بگـذارد،  کـه نفـر دوم فهرسـت علی البدل هـا امـکان یافتـه  خـود؛ مـواردی 
شـیراز، بندرعبـاس و آسـتارا در همیـن شـوراهای چهـارم، شـاهد چنیـن رخـدادی بوده انـد.در مـوارد 
خ داد( حتـی نفـر چهـارم فهرسـت علی البدل هـا  خـاص )ماننـد آنچـه در شـورای شـهر تبریـز یـا مرنـد ر

نیـز شـانس ورود بـه ترکیـب اصلـی شـورا را یافتـه اسـت.

وزن علی البدل ها در انتخابات شوراها
کشـور، هـرگاه عضـو یـا  برمبنـای مـاده ۹ قانـون تشـکیالت، وظایـف و انتخابـات شـوراهای اسـالمی 
ج شـوند، از اعضـای علی البدل بـرای عضویت در شـورا به  اعضایـی بـه هـر دلیـل از عضویـت شـورا خـار

ترتیـب آرا دعـوت می شـود.
مطابـق آخریـن مصوبـه و اصالحیـه مجلـس، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شـورای شـهرها بدین 

صورت است:
• شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل؛

• شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل؛
• شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل؛

• و شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل.
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بنابـر مصوبـه مجلـس هم چنیـن شـهرهای بـا جمعیـت یک میلیـون نفر تـا ۲ میلیون نفـر ۱۳ نفر عضو 
اصلـی و ۸ نفـر عضـو علی البـدل خواهنـد داشـت؛ نیـز شـهرهای بـا جمعیـت بیـش از ۲ میلیـون نفـر، 
ک تشـخیص جمعیـت هـر شـهر،  ۱۵ نفـر عضـو اصلـی و ۱۰ نفـر عضـو علی البـدل خواهنـد داشـت. مـال
آخریـن سرشـماری عمومـی نفـوس و مسـکن بـه اعـالم رسـمی مرکـز آمـار ایـران است.شـورای شـهر 
تهـران نیـز شـامل ۲۱ نفـر عضـو اصلـی و ۱۱ نفـر عضـو علی البـدل خواهـد بود.افـزون بـر ایـن، در تمامـی 
که دارای دسـت کم ۱۰۰ نفر سـکنه باشـند، شـورای اسـالمی روسـتا  کشـور  روسـتاهای باالی ۲۰ خانوار 
کن آن هـا می توانـد ۳  تشـکیل می شـود. تعـداد اعضـای شـوراهای روسـتاها نیـز بـر پایـه جمعیـت سـا

یـا ۵ نفـر باشـد، و شـمار اعضـای علی البـدل هـم بسـته بـه جمعیـت روسـتا ۲ یـا ۳ نفـر خواهـد بـود.

»علی البدل«ها را جدی بگیریم!
گرفتـن در فهرسـت اعضـای علی البـدل  کـه قـرار  گفـت  کـه آمـد، بـا اطمینـان می تـوان  مبتنـی بـر آنچـه 
شـوراهای شـهر و روسـتا، نـه فقـط اتفاقی صوری و نمایشـی نیسـت، بلکـه تجربه های مکـرر و متعدد 
کـه شـانس علی البدل هـا بـرای راه یابـی به ترکیـب اعضای اصلی شـورا و ایفای نقش موثر  نشـان داده 
در اداره شـهر و روسـتا زیاد اسـت.این، به معنای فراموش نکردن یک مالحظه مهم اسـت: اعضای 
علی البـدل  شـوراهای شـهر و روسـتا شـوخی نیسـتند؛ بایـد ایـن بخش از فهرسـت منتخبـان را جدی 

کرد. گرفـت و روی آن در رونـد انتخابـات سـرمایه گذاری 
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کرمان بعد از بررسـی و تحقیق  که خبر رسـید، نمایندگان سـازمان بازرسـی اسـتان  مهرماه ۱۳۹۳ بود 
کنونـی  اعضـای  وعده هـای  و  شـعارها  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  مالـی  پرونده هـای  در  تفحـص  و 
کاندیداهـا بـرای رسـیدن  کـه  شـورای شـهر بانـه تـا چـه حـد بـه تحقـق پیوسـته اسـت؟ طبیعـی اسـت 
کـه همانـا انتخـاب شـدن اسـت، ازشـعارها و وعدەهـای زیـادی اسـتفاده می کننـد.  بـه هـدف خـود 
ج از حیطـه اختیارات و وظایف  گاهـی تخیلی و بعضا خار گاهـی واقـع بینانـه و  کاندیداهـا  وعده هـای 
نیسـتند.  مسـتثنی  قاعـده  ایـن  از  نیـز  بانـه  شـهر  شـورای  بـه  راه یافتـه  کاندیداهـای  شوراهاسـت. 
آن هـا وعده هایـی بـه مـردم دادنـد و توانسـتند رای مـردم را جلـب و بـه شـورا راه یابنـد. امـروز پـس از 
گذشـت حدود ۴ سـال از حضورشـان در شـورا و در آسـتانه برگزاری دوره بعدی شـوراها، از اهالی بانه 

ز اعضای شــورای شهرشــان می گویند: اهالی بانه ا
نویسنده: نیلوفر عثمان

کردستان استان: 
شهر: بانه
چالش ها:

• توزیع غیربومی پست ها
کار کسب و   •

• ضعف مدیریت شهری

 شهردار غیربومی و وعده های 
برزمین مانده منتخبین
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کرده انـد؟ می پرسـم آیـا نمایندگان شـان بـه وعده هایشـان عمـل 
مشـغول  دانشـگاهی،  تحصیـالت  رغـم  علـی  کـه  سـالهای   ۲۲ جـوان  زانیـار  صحبـت  پـای  ابتـدا 
دست فروشـی در جلـوی یکـی از پاسـاژهای پرتـردد بانـه اسـت می نشـینم، زانیـار می گوید: متاسـفانه 
کنـون مـردم شـهر بانـه خردەبینانـه در مـورد انتخـاب اعضـای شـورای شـهر  کـه تا بـه نظـر می رسـد 
کاندیداها توجهی نشـدە  که به رزومه و سـابقه کاری  تصمیم نگرفتهاند. مواردی مشـاهدە می شـود 
کـه واقعـا لیاقـت ایـن جایـگاه را ندارنـد انتخـاب شـدەاند. او می افزایـد: برخـی  و خیلـی سـاده افـرادی 
گاهـی از وظایـف شـورا مسـئله انتخاب را به دسـت تقدیر می سـپارند  از انتخاب کننـدگان بـه دلیـل ناآ
کـورد و سـنی بـودن و جلوگیـری مسـئوالن بـاال رتبـه می داننـد. البتـه بومـی  ک انتخـاب را تنهـا  و مـال
ک مهمی اسـت، اما همه چیز فقط دراین خالصه نمی شـود. قادر  بودن و آشـنایی به درد مردم مال
کاندیداها بعضـا هزینه ی زیـادی صـرف انتخابات و  کـه  کاسـب اسـت فکـر می کنـد  کـه هـم دبیـر و هـم 
کـردە و وعـدە و وعیدهـای بـزرگ و عجیـب و دور از دسـترس بـه مـردم داده اند  ایجـاد مـوج انتخاباتـی 
کـه قـادر بـه تحقـق آن هـا نبـوده و نیسـتند. ولـی در عیـن حـال او بـه مسـاله مهم تـری اشـاره می کنـد و 
کـه ایـن شـعارها  کـه بعـد از انتخابـات مـردم زیـاد پیگیـر ایـن نمی شـوند  می گویـد: مشـکل اینجاسـت 
کـه بـه مـردم داده ایـد چـرا محقـق نشـده اند و هیـچ هیـات بازرسـی هـم در ایـن  و وعـده وعیدهایـی 
کاندیداها باشـد. وعدەهای توخالـی اعتماد مردم  کـه پیگیـر وعدەهای توخالـی  زمینـه وجـود نـدارد 

کاسـت. کـرد و از ارزش واقعـی جایـگاه شـورا خواهـد  کـم خواهـد  را بـه شـوراها 
که شـوراهای مناطق  کـه از بسـتگان یکـی از اعضـای شوراسـت می گویـد: بایـد در نظـر داشـت  لقمـان 
در  مزاحـم  عوامـل  از  دارنـد،  برنامههایشـان  اجـرای  در  زیـادی  عملـی  و  عینـی  موانـع  کردنشـین 
گاهـا صریح نبودن  گرفتـه تـا تناقضـات قانـون و بـه روز نبـودن آن و  دسـتگاەها و نهادهـای حکومتـی 
سیسـتم  وجـود  عـدم  مربوطـه،  ارگان هـای  و  سـازمان ها  بیـن  هماهنگـی  عـدم  هم چنیـن  قانـون، 

الکترونیـک، نبـود مدیریـت شـهری و آبادانـی و عمرانـی، و نیـز محدودیـت اختیـارات شـوراها.

کارآمد بومی وعده استفاده از نیروهای 
کارمنـد یکـی از ادارات دولتـی اسـت، همـراه لقمـان اسـت این گونـه وارد بحـث می شـود:  کـه  فریـدون 
اسـتفاده از صاحـب فکـران و تحصیل کرده هـای بومـی، جهـت پیشـبرد امـورات شـهری از وعدەهـای 
پیمانکارهـای  کثـر  ا متاسـفانه  وعدەهـا،  ایـن  برغـم  امـا  بـود،  شـورا  فعلـی  اعضـای  کثـر  ا انتخاباتـی 
عمرانـی و غیرعمرانـی، غیـر بومـی انتخـاب شـدند. نمونـه بارز و شـفاف آن جناب آقای شـهردار اسـت 
کـه علـی رغـم وجـود جوانـان تحصیل کـردە بومی شـهر بانه، از اسـتان آذربایجان غربی و از شهرسـتان 
کثـرا تحصیـالت لیسـانس و  کـه ا مهابـاد آوردە شـد. او می افزایـد: چـه بسـیار جوان هـای الیـق شـهر 
کـه  کاری  کار خریـد و فـروش هسـتند،  فـوق لیسـانس دارنـد، امـا بی کارنـد یـا در پاسـاژها مشـغول بـه 
کـه از نیروهای  نیازمنـد سـواد چندانـی نیسـت. درواقـع در اینجـا ایـن خـود منتخبیـن مردم هسـتند 
کردسـتان بهکار  که دائما مسـئولین غیر بومی را در  گلـه از دولـت  بومـی اسـتفادە نمی کننـد، پـس چـه 
کنیـد. برغـم این کـه شـورا بایـد  می گمـارد؟ لقمـان بـا شـتاب بـه میـان بحـث می پـرد و می گویـد صبـر 
کنـد امـا شـهردار فعلـی منصـوب مقامـات باالسـت نـه منتخـب شـورا! فریـدون  شـهردار را انتخـاب 
کنیم  پوزخنـدی می زنـد و می گویـد مـا را ببیـن، همیـن یـک مقـام را خودمـان می توانسـتیم انتخـاب 

آن هـم انتصاب شـد!

دستاوردهای شورای شهر بانه
کـه چندان نسـبت بـه عملکرد شـورای فعلی بدبین نیسـت می گوید:  وریـا از فعالیـن مدنـی شـهر بانـه 

شهروند خبرنگار

۴۲

شهردار غیربومی و وعده های برزمین مانده منتخبین



گـر دە متـر مربـع باشـد، قبـل از آمـدن شـوراهای  اسـتاندارد سـرانه فضـای سـبز بانـه بـه ازای یـک نفـر ا
کنـون تبدیـل بـه چهـار متـر مربـع شـده  کنونـی یـک متـر مربـع بـه ازای یـک نفـر بـوده اسـت، امـا هـم ا
امکانـات  افـزودن  بانـه،  بومـی در  ایجـاد نشـریه و رسـانه  کـه پیشـرفت نسـبتا خوبـی اسـت.  اسـت 
رفاهـی پارک هـا مثـل پـارک معلـم و پـارک پانزدە خرداد، سـاخت فرهنگ سـرا در پارک نوروز و سـاخت 

مجسـمه سـنجاب نیـز از جملـه مـوارد انجـام شـدە در زمینههـای فرهنگـی هسـتند.
پـارک ماشـینش  کـه دنبـال مـکان  کیسـههای خریـد اسـت در حالـی  از  پـر  کـه دسـت هایش  سـنور 
کـه بانـه بـه یـک مرکـز  می گـردد از لـزوم چـارە اندیشـی فـوری بـرای ترافیـک در بانـه می گویـد: از آنجـا 
کـردە، بافت قدیمـی خیابان ها  تجـاری و نسـبتا توریسـتی تبدیـل شـدە و مسـافران فراوانـی را جـذب 
کـم آن هـا مشـکالت جـدی ترافیـک بوجـود آوردە اسـت. در ایـن زمینـه اقدامـات محـدودی  و عـرض 
کـه تقریبـا قسـمت اعظـم شـهر را در برگرفتـه اسـت و  انجـام شـدە از جملـه مرتب سـازی پیاده روهـا 
کـه در دسـت سـاخت اسـت و هنـوز  کـردن بعضـی از خیابان هـا وحتـی پـروژه پـل هوایـی  یـک طرفـه 
کرد. آقایان این همه شـعار دادند. حرف و جلسـه  ناتمـام مانـدە. بایـد فکـر جدی تـری بـرای ترافیـک 

کافـی نیسـت، عمـل الزم اسـت.  و سـمینار 
کـه متاسـفانه نـه تنهـا در بانـه بلکـه در  کسـبه سرشـناس و معتمـد شـهر معتقـد اسـت  میـرزا عبـداهلل از 
سـایر شـهرها هـم اعضـای شـوراها بیشـتر در فکـر انتخـاب شـدن از طـرف مـردم بـرای دوره بعـد و نیـز 
گفتـه  کاری. مثـال یکـی از اعضـای شـورای شـهر بـه  منفعـت مالـی هسـتند تـا تعهـد سـازمانی و وجـدان 
کنـد بـر روی زمین هـای ارثیـه  کـه تـالش  کردنـش ایـن بـوده  نزدیـکان و اقوامـش، دلیـل اصلـی شـرکت 
که به  خانوادگی شـان جاده و محدوده فضای سـبز و مدرسـه وغیرە احداث نشـود. جالب این اسـت 
کـه اعضـای  کـرد  کـرد! به هرحـال در مقایسـه بـا شـوراهای قبلـی بایـد اعتـراف  هـدف خـود دسـت پیـدا 
کردەانـد رفتـار مناسـب تر و ارتبـاط وسـیع تـری بـا مـردم داشـته و از طریـق امامـان  فعلـی شـورا تـالش 
کننـد در دیـد و برجسـته باشـند. یـا بـا شـرکت در  جماعـت و ارتبـاط مسـتقیم بـا دفاتـر آن هـا سـعی 
کارهـای  کـه فعالیـت خـود را بـه مـردم نشـان دهنـد امـا در عیـن حـال بـرای  همایش هـا تمایـل دارنـد 
گرفـت و روی آن در رونـد انتخابـات  انـرژی صـرف نمی کننـد.از فهرسـت منتخبـان را جـدی  اصلـی 

کـرد. سـرمایه گذاری 
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شفاف سازی، مطالبه ای که باید 
جدی گرفت

نویسنده: حاجیه جوادی
استان: خراسان رضوی

شهر: نیشابور
چالش ها:

گردشگری  •
• ساخت و سازهای غیرقانونی

• فساد و ضعف مدیریت شهری

هتل نیشــابور و تالش شــهرداری برای پنهان کاری تخلفات

شـهر  شـوراهای  و  اسـت  مـردم  نمایندگـی  وظایـف  اصلی تریـن  از  پاسـخ گویی  و  شفاف سـازی 
کمیتـی بـه مسـایل و دغدغه هـای خـرد بدنـه جامعـه،  هـم بـه عنـوان نزدیک تریـن بخـش حا
مهم تریـن نورپـردازان بـه تاریک خانه هـا هسـتند. در شـمال شـرقی ایـران، شـهر نیشـابور یکـی 
گردشـگران بسـیاری را به سـوی خود جلب می کند.  که سـاالنه  گردشـگری اسـت  از قطب های 
کـه در طـول تاریـخ بیـش از نـوزده بـار بـر اثـر زلزلـه و یـا حملـه دشـمنان، ویـران شـد و  شـهری 
بـا ایـن سـبقه، امـا فرسـنگ ها از نظـر امکانـات بـا حداقل هـای یـک قطـب  دوبـاره سـربرآورد! 

گردشـگری فاصلـه دارد.
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نیـاز ایـن شـهر بـه اقامت گاه هـای متناسـب بـا ظرفیت هـا، نیشـابور را در سـال های اخیـر بـه عرصه ای 
کـرده اسـت. »احـداث هتـل پنـج سـتاره خیـام  گردشـگری تبدیـل  بـرای رقابـت سـرمایه گذاران حـوزه 
خـوردن  زمیـن  »بـر  باغـرود«،  تفریحـی  جـاده  در  هتـل  »احـداث  نیشـابور«،  کمربنـدی  حاشـیه  در 
کنـار شـهربازی«، »احـداث هتـل ۵ سـتاره در نیشـابور« و … عنوان هـای پرطمطـراق  کلنـگ هتـل در 
کـه طی سـال های اخیـر در ویترین روزنامه فروشـی ها، توجه عابـران را به خود  نشـریات محلـی اسـت 
کـرده اسـت. امـا ظاهـرا پـس از بیـش از یـک دهـه هنوز طلسـم راه انـدازی چنیـن هتل هایی در  جلـب 

نیشـابور شکسـته نشـده است.
ج شـده اسـت، در حـال حاضـر ۲۷۹ هتـل و  کـه در سـایت هتـل داری ایـران در طبـق آمـار و اطالعاتـی 
کـه حـدود ۲۵۰ مـورد از ایـن هتل هـا در شـهر مشـهد و  مرکـز اقامتـی در خراسـان رضـوی وجـود دارنـد 
کنـده شـده اند. از مجمـوع حـدودًا ۳۰ شهرسـتان خراسـان رضـوی،  بقیـه در سـایر شهرسـتان ها پرا
فقط دو شـهر مشـهد و سـبزوار از هتل های مجلل ۳ سـتاره و باالتر، برخودار هسـتند و البته انحصار 
هتل های ۴ سـتاره و ۵ سـتاره فقط در اختیار مشـهد اسـت، و نیشـابور در این فهرسـت غایب اسـت.

مجتمع امیران و تخلفات شهرداری
گردشـگری »امیـران« یکـی از پـر سـر و صداتریـن نمونه هـای چنـد سـال  مجتمـع اقامتـی، تجـاری، 
گردشـگران  کـه بـه ادعای »معرفی نامه وب سـایت اش« قرار اسـت نیاز  اخیـر بـوده و هسـت. پـروژه ای 
کنـد. امـا در هفته هـای اخیـر ماجـرای تخلـف در ایـن پـروژه و هم چنیـن  خارجـی و داخلـی را بـرآورده 
خبر »مفقود شـدن« پرونده آن در شـهرداری شـهر نیشـابور، یکی از سـوژه های داغ جلسـات شـورای 

شـهر و مسـووالن شـهری بود.
گفتـه مدیـر پـروژه اش بایـد در تابسـتان سـال جـاری )۱۳۹۵( افتتـاح  کـه بـه  پـروژه »مجتمـع امیـران« 
ح هـای توسـعه در ایـران، از زمان بندی هـا عقـب اسـت و بـه  می شـد، امـا بـه ماننـد بسـیاری از طر
کـه بایـد افتتـاح می شـد، هفتـاد و پنـج درصـد  گفتـه یکـی از اعضـای شـورای شـهر نیشـابور، در سـالی 
پیشـرفت فیزیکـی داشـته اسـت. امـا ایـن تاخیـر همـه داسـتان جنجـال و حاشـیه های پیرامـون ایـن 

پـروژه نبـود.
در نشسـت هفتگـی ۲۳ آذرمـاه شـورای شـهر، نطـق صـادق هوشـمند، یکـی از اعضـای ایـن شـورا، 
کـه مدت هـا بـود عابـران خیابـان امـام خمینـی  کـرد  بـار دیگـر توجه هـا را بـه سـمت پـروژه ای جلـب 
پایـگاه  کـه افتتـاح  بـزرگ امیـران«. مجموعـه ای  نیشـابور شـاهد ساخت و سـازش بودنـد: »مجتمـع 
گزینـه »رزرواسـیون«  کلیـد خـورده اسـت. حتـی  اینترنتـی اش سـال ها پیـش از افتتـاح مجموعـه اش 
ح هـا و تصاویـر  سـایت هـم ایجـاد شـده امـا هنـوز »فعـال« نیسـت و واقعیـت آن چیـزی نیسـت جـز طر

کـه شـاید در پایـان پـروژه جلـوه حقیقـی نیـز بـه خـود بگیـرد! سـه بعـدی 
کـه »تحقیـق  کیـد بـر ایـن  گـزارش رسـانه های محلـی، هوشـمند در آغـاز نطـق پرحاشـیه خـود بـا تأ بـه 
زیـادی در ایـن زمینـه داشـته اسـت« و »ابهاماتـی در رابطـه بـا ارقـام ایـن پـروژه دارم« بیـش از چهـل 
گذار« را  دقیقـه بـدون توقـف بـه سـخنرانی پرداخت و تمامی صفحات قرارداد شـهرداری با »سـرمایه 
گزارش رسـانه ها از این نشسـت نقاط  با قرائت جزء به جزء ارقام و تاریخ ها و شـماره نامه ها خواند. 
کـه از اردیبهشـت ۹۱ آغـاز شـده و قـرار بـوده  ُپررنـگ ابهامـات وی را »شـامل مـدت زمـان اتمـام پـروژه 
در مـدت سـه سـال بـه بهره بـرداری برسـد«، »مـواردی در رابطـه بـا میزان ارتفـاع مقرر، لـزوم پرداخت 
کـه هنـوز چـک آن بـه دسـت شـهرداری نرسـیده و باالخـره مهم تریـن  اولیـن بدهـی تقسـیط شـده 

موضـوع؛ یعنـی ادعـای ۴۰ میلیـارد تومـان انحـراف در محاسـبات عـوارض پـروژه« برشـمردند.
پیـش از ایـن یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر نیشـابور نیـز در مصاحبـه ای نیـاز بـه نظـارت بیشـتر 
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کیـد قـرار داده بـود. امـا مفقـود شـدن پرونده این پـروژه در  شـورای شـهر بـر »پـروژه امیـران« را مـورد تا
کـه در ایـن فاصلـه در رسـانه ها محلـی  شـهرداری شـهر نیشـابور نکتـه جالـب امـا عجیـب دیگـری بـود 

ح و در یکـی از نشسـت های شـورای شـهر بـا حضـور شـهردار شـهر هـم تاییـد شـد! مطـر

پاسخ های شهردار به پرسش های صریح عضو شورا
گزارش رسـانه ها در نشسـت ۲۹ آذر ماه شـورای شـهر، هوشـمند عضو پی گیری کننده این پرونده  به 

که در همین رابطه به صحن شـورا دعوت شـده بود می پرسـد: از شـهردار 
 • »به صورت شفاف بگوئید آیا پرونده هتل مفقود شده است یا خیر؟

گفت؛ شهردار پس از طفره رفتن بسیار و درپی حمایت های مکرر صادقی و پارسا از وی 
- بله فعال پرونده موجود نیست.

صادق هوشمند خطاب به شهردار:
گر تخلف وجود دارد چقدر؟ • صراحتا بگوئید آیا در پروژه تخلف صورت پذیرفته یا خیر؟ ا

- بله به میزان ۲۱۱۹ متر اضافه بنا وجود دارد.
کمیسـیون مـاده ۵ اسـتان، سـطح اشـغال در طبقـه همکـف ۶۰ درصـد و در طبقـات  • برابـر مصوبـه 
۴۵ درصـد بـوده اسـت، پروانـه نیـز بـر اسـاس همیـن مصوبـه صـادر شـده اسـت. آیـا در ایـن بخـش 

گرفتـه اسـت یـا خیـر؟ تخلفـی صـورت 
شهردار در ادامه و پس از طفره رفتن فراوان:

کمیسـیون مـاده ۱۰۰ در این مـوارد رای صادر  - بلـه از ایـن مصوبـه نیـز عـدول شـده اسـت. البتـه بایـد 
کند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نشده است؟ گذشت ۵ ماه پرونده به  کنون و پس از  • چرا تا 
کنون پرونده ارجاع نشده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ تا  - به درخواست اعضای 

کمیسـیون مـاده ۱۰۰ از عـدم ارائـه پرونـده بـه  در پـی ادعـای شـهردار مبنـی بـر درخواسـت اعضـای 
کـرد: کمیسـیون مـاده ۱۰۰، صـادق هوشـمند از شـهردار سـوال 

کمیسیون ماده ۱۰۰ این درخواست را ارائه داده اند؟ • در چه تاریخی اعضای 
- شهردار در پاسخ: در مورخه ۲۵ آذرماه

کارشناسـان منطقـه ۲  گـزارش تخلـف  کـه  • ایـن درخواسـت دقیقـا ۳ روز قبـل ثبـت شـده، در حالـی 
کمیسـیون فرسـتاده شـده اسـت. چرا طی حدود ۱۷۰ روز از  شـهرداری دقیقا در مورخه ۱۳ تیرماه به 
کثر زمان  که طبق قانـون حدا گـزارش تخلـف، رائـی صـادر نشـده و نامه ای ثبت نشـده درحالـی  ثبـت 
کمیسـیون بـرای اظهـار نظـر یک مـاه اسـت؟ چطـور بـرای یـک منـزل ۶۰ متـری در منطقـه محـروم 
بالفاصلـه ۶ میلیـون تومـان جریمـه اخـذ میشـود؟ ولـی ایـن پرونده بـا حجم بیـش از ۲۰۰۰ متر تخلف 

گذاشـته می شـود!؟« مسـکوت 

چنـد روز پیـش از ایـن نشسـت یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر در مصاحبـه ای خبـر از مفقـود 
کـه ریاسـت  شـدن پرونـده ایـن پـروژه در شـهرداری شـهر داده بـود. سـید ابوالفضـل حسـینی قاضـی، 
از  را  پرونـده  پیـش  مـاه  »دو  بـود:  گفتـه  در این بـاره  دارد،  برعهـده  نیـز  را  شـورا  عمـران  کمیسـیون 

شهروند خبرنگار

۴۶

گرفت که باید جدی  شفاف سازی، مطالبه ای 



که  که متاسـفانه تا امروز )۱۸ آذر(  کامل از آن داشـته باشـیم  گزارش  که  کردیم  شـهرداری درخواسـت 
که انجام دادم شـخص جناب  در حـال مصاحبـه هسـتم پرونـده مفقـود بـوده و طبق پی گیری هایی 

کـه پرونـده مفقـود شـده اسـت.« مسـلمی )شـهردار( اظهـار داشـتند 
ببینـم  کـه  بـا دایـره حقوقـی شـهرداری داشـتم  آذر( هـم تماسـی   ۱۸ ( افـزود: »امـروز  ادامـه  وی در 
کردنـد آخرین بـار پرونده در دسـت شـهردار بوده  موضـوع مفقـودی پرونـده چیسـت آن هـا نیـز اعـالم 

و االن مفقـود اسـت.«
کـه »اسـکن پرونـده در شـهرداری موجـود  کرده انـد  حسـینی قاضـی بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی عنـوان 
کـرد: »بـا توجـه بـه اینکـه در چنـد سـال قبـل قسـمتی از پرونده هـای شـهرداری اسـکن  اسـت«، بیـان 
کـه وقتـی  کنیـم چـرا  شـده امـا اسـکن ها قابـل دسـتکاری اسـت و مـا نمی توانیـم بـه آن هـا اطمینـان 
اسـکن مشـاهده می شـود حتمـا بایـد پرونـده اصلـی نیـز در دسـت باشـد و نمی توانیـم بـه اسـکن ها 
کـه بنـده از پرونـده دارم اسـکن موجـود در شـهرداری بـا اسـکن  کنیـم … بـا توجـه بـه اطالعاتـی  اتـکا 

کمیتـه بایـد ایـن ابهامـات بـر طـرف شـود.« کـه بـا تشـکیل  اولیـه تفـاوت دارد 
بـه وجـود آمـده«،  بـه ایـن پرونـده »حساسـیت  اینکـه نسـبت  بـر  کیـد  بـا تا ایـن عضـو شـورای شـهر 
کمیسـیون عمـران و حقوقـی بـه منظـور نظـارت بیشـتر بـر ایـن پـروژه و  کمیتـه ای تلفیقـی از  تشـکیل 

گـزارش صحیـح بـه مـردم را ضـروری دانسـت. ارائـه 
کـه در زمـان مسـوولیت اش در آن منطقـه  از سـوی دیگـر شـهردار وقـت منطقـه )هـادی مسـلمی( 
کـرد »او پرونـده را در زمـان شـهرداری  کـه  گفت وگویـی اعـالم  ایـن پرونـده بـه او ارجـاع شـده بـود در 

سـیدعباس حسـینی، بـه شـهرداری بازگردانـده اسـت، امـا ثبـت نشـده اسـت.«
شـهرداری«  در  پرونـده  یـک  شـدن  »گـم  البتـه  نیشـابور  اسـبق  شـهردار  صادقـی،  محمد کاظـم 
نـدارد.  خاصـی  نقـص  آن  شـده  اسـکن  نسـخه  کـه  اسـت  مدعـی  و  می دانـد  »سـهل انگاری«  را 
کـه  کل پرونـده در اتوماسـیون اداری شـهرداری موجـود اسـت و هیـچ سـند مهمـی  »خوشـبختانه 
مبنـای تصمیم گیـری باشـد، اسـکن نشـده باقـی نمانـده اسـت. نمی دانـم آقـای هوشـمند مدعـی 
گـر چنیـن ادعایـی داشـته باشـد، خـود  کـه آیـا مدرکـی اسـکن نشـده وجـود دارد یـا نـه؛ و ا هسـتند 
کنـد. امـا تمـام مـدارک مـورد نیـاز در ایـن زمینـه در سیسـتم ثبـت اسـت و حتـی  بایـد آن را ثابـت 
گـم شـدن  کـه مـورد نیـاز شـورا اسـت در اختیـار مـا قـرار دارد. موضـوع  رونوشـت بسـیاری از مـوارد آن 
کاغـذی قطعـا بایـد مشـخص و مقصـر آن پاسـخ گو باشـد، اما این موضـوع خللی در  پرونـده فیزیکـی و 
کل پرونـده اسـکن شـده و تصاویـر  گفتـم،  کـه  رسـیدگی بـه پرونـده ایجـاد نمی کنـد چـون همـان طـور 
کـه قـرار بـود »هتـل بیـن المللـی چهـار  تمـام مکاتبـات موجـود اسـت.« حاشـیه ها بـر سـر ایـن پـروژه 
سـتاره بـا ظرفیـت ۴۶ اتـاق مجلـل، مجموعـه تجـاری و مرکـز خریـد در چهـار طبقـه، تـاالر همایش هـا 
بـه ظرفیـت پانصـد نفـر، مجموعـه ورزشـی )شـامل: اسـتخر جکوزی، سـونا( حمام سـنتی، رسـتوران، 
که اجرای اش از شـورای  پارکینگ و…« باشـد، هم چنان ادامه دارد و هنوز مشـخص نیسـت طرحی 
کلیـد خـورد و در شـورای فعلـی بـه چنیـن حواشـی دچـار شـد، تـا پایـان عمـر ایـن شـورا بـه  شـهر سـوم 

بهره بـرداری می رسـد یـا پیـش از افتتـاح، تولـد شـورای دیگـری را نیـز شـاهد خواهـد بـود.
گردشـگری انتخـاب شـده اسـت، ولـی بـا  نیشـابور از مدت هـا پیـش بـه عنـوان یکـی از مناطـق ویـژه 
گردشـگر  تـا سـال ۱۴۰۴ بایـد پذیـرای ۲۰ میلیـون  وجـود اینکـه طبـق برنامـه ششـم توسـعه، ایـران 
گام  گردشـگری  زیربناهـای  توسـعه  زمینـه  در  عمـل  در  شـهری اش  مسـووالن  و  شـهر  ایـن  باشـد، 

اسـت. برنداشـته  چندانـی 
و  گردشـگران  از  میزبانـی  بـرای  امکانـات  تامیـن  از  جـدا  امیـران«،  »مجتمـع  هم چـون  پروژه هـای 
کـه ظرفیـت  گردشـگری در شـهرهایی  در زندگـی اقتصـادی مـردم شـهر نیـز تاثیرگـذار اسـت. رونـق 

شهروند خبرنگار
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گرفت که باید جدی  شفاف سازی، مطالبه ای 



کنان آن شـهرها نیـز بهـره  کار و معیشـت سـا کسـب و  گردشـگری را دارا هسـتند، بـه  و جاذبه هـای 
کش مکش هـای طرف هـای ذی نفـوذ در  کـه در ایـران شـاهد  می رسـاند. امـا ایـن اولیـن بـار نیسـت 
که شاید در ظاهر »محلی« باشند اما در واقع »ملی« هستند.  ح ها و پروژه های عمرانی هستیم  طر
شـفافیت در عرصه هـای مختلـف، به خصـوص وقتـی منافـع عمومـی جامعـه از عدم شـفافیت  در آن 
که شـوراهای شـهر و روسـتا به عنـوان چشـم ها و بازوان  عرصـه آسـیب می بینـد، اصلـی حیاتـی اسـت 
اولویت هـای  از  یکـی  می توانـد  حـق  مطالبه ایـن  دهنـد.  نشـان  زیـادی  توجـه  آن  بـه  بایـد  توده هـا 

کنونـی و آینـده خـود باشـد. شـهروندان از نماینـدگان 

شهروند خبرنگار
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گرفت که باید جدی  شفاف سازی، مطالبه ای 



گسـترش نقـش مـردم در اداره  اجرایـی شـدن قانـون شـوراها در دهـه هفتـاد نقطـه عطفـی در فراینـد 
کـه برخـی از صاحـب نظـران از شـوراها بـه عنـوان حکومت هـای محلـی  امـور محلـی بـود تـا جایـی 
کـه چهـار دورە از عمـر شـوراها می گـذرد و نقـاط قـوت و ضعـف ایـن نهـاد،  کنـون  تعبیـر می کردنـد. ا
کـه بدانیـم شـورا بـا تمـام فـراز و نشـیب هایش آیـا توانسـته بـه تثبیـت  آشـکار شـده، درصـدد هسـتیم 
کردسـتان حضـور  کنـد یـا نـه؟ زنـان اندکـی در شـورای شـهرهای  کمـک  حضـور زنـان در امـور اجرایـی 
کارنامـه قابل قبولـی از نظر  کـم هـم بـا چالش هایـی مواجـه بودەانـد. آیـا آنـان  دارنـد امـا همیـن تعـداد 
کـه  گذشـت شـانزدە سـال از عمـر شـوراها، عـده ای هم چنـان معتقدنـد  دیگـران دارنـد؟ چـرا بـا وجـود 
حضـور زنـان فقـط جنبـه صـوری داشـته و عمـال در تصمیم گیری هـا بـا توجـه بـه مردانه بودن سـاخت 

زنان شورا و هم آوایی با صداهای مردساالرانه

انتخابات شــوراها چالش زنان کردســتان برای اعالم کاندیداتوری در 

نویسنده: روژیار مرادی
کردستان استان: 

شهر: سنندج
چالش ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• زنان شورا

• امنیت زنان

شهروند خبرنگار

۴۹

زنان شورا و هم آوایی با صداهای مردساالرانه



شـوراها، نتوانسـته اند حضـور فعالـی داشـته باشـند؟ چـرا بسـیاری از خواسـتهها و مشـکالت زنـان 
علـی رغـم مشارکت شـان هم چنـان بـه قـوت خـود باقی سـت ؟

در شـورای فعلـی شـهر سـنندج دو عضـو از مجمـوع نـوزدە عضـو اصلـی و علی البـدل، زن هسـتند، 
یعنـی تعـداد زنـان در شـورای شـهر دە درصـد اسـت. علی رغم آمار بـاالی بی کاری زنـان تحصیل کردە 
در  زنـان  از  اسـتفاده  بـه  امیـد  بهـاران،  منطقـه  در  زن  شـهردار  انتصـاب  بـا  کردسـتان،  اسـتان  در 
گرفتـه اسـت. در حـال حاضـر آمـار درسـتی از تعـداد زنـان مهنـدس  پسـت های اجرایـی اندکـی قـوت 
کردسـتان موجـود نیسـت، امـا وجـود زنـان تحصیل کـردە در رشـتههای  در شـهر سـنندج و اسـتان 
کان تعداد زنان  کما که حضورشـان در شـوراها می تواند موثر باشـد، نسـبتا باالسـت. ولی  مهندسـی 
گفت و گویـی اسـت بـا دو فعـال مدنـی منطقـه، سـارا  در شـورا انـدک اسـت چرایـی ایـن مهـم، محـور 

مدرسـی و تـارا محمـودی بـه پرسـش هایـم این گونـه پاسـخ داده انـد.
که در رشـته های  تـارا محمـودی می گویـد: باتوجـه بـه تربیـت خاص زنـان در جامعه سـنتی ما، زنانی 
کارهـای آسـان تر  کمتـر بـه نسـبت مـردان، وعالقـه بـه  فنـی تحصیل کرده انـد، به دلیـل تجربـه عملـی 
کارهـای اجرایـی و عمرانـی هسـتند.  و به خصـوص پشت میز نشـینی، معمـوال فاقـد تجربـه الزم بـرای 
که باید  کیفیت  کـرده، اما متاسـفانه  کمـی افزایش پیدا  گـر چـه تعـداد زنـان تحصیل کـرده بـه صورت  ا
نقش اساسـی را در پیشـبرد اهداف داشـته باشـد، هم چنان در سـطح پایینی قرار دارد. عدم شـرکت 
کارهـای عمرانـی، دیـد جامعـه را نسـبت بـه آنـان و بـه خصـوص توانمندی شـان،  مهندسـین زن در 
کاربـردی نـدارد. او می افزاید: غلبه  گویـی مـدرک فقط تزئینی اسـت و جنبـه  زیـر سـئوال بـرده اسـت. 
کاری بـرای  دیدگاه هـای مردسـاالرانه و تبعیـض آمیـز در ایـن زمینـه و نبـودن شـرایط مسـاعد و برابـر 
کـرده  زنـان در تمـام عرصههـا، موجبـات فقـدان حضـور فعـال آن هـا را در پسـت های اجرایـی فراهـم 

است.

کوتاهی زنان شورا برای تاسیس خانه های امن
که بـه شـورا راه یافتهاند موجب  گاهـی عملکرد زنانی  سـارا مدرسـی، فعـال حقـوق زنـان نیـز می گویـد: 
کارآمـد زنـان می شـود. بـه عنـوان مثـال زنـان حضـور یافتـه در شـورای  دلسـردی نسـبت بـه حضـور 
کـه قاعدتـا بایـد در جامعـه حضـور فعال تـری داشـته و نسـبت بـه شـنیدن درد دل سـایر زنـان  شـهر 
کـردن نهادهـای مردمـی بـه سـاختار شـکنی و هنجـار شـکنی در جامعـه  و تـالش در جهـت قدرتمنـد 
گام برداشـته و صرفـا در جهـت حفظ  گاه خـالف خواسـت و نیـاز جامعـه زنـان  مردسـاالر مـا بپردازنـد، 
جایـگاه صـوری خـود بـا خواسـته های مردانـه و ضـد زن هـم آوا شـده اند. او در تشـریح دیـدگاه اش 
کرده  کردسـتان نسـبت بـه ایجـاد خانه هـای امن بـرای زنان اشـاره  کوتاهـی زنـان عضـو شـوراها در  بـه 
سـازمان های  مسـئولیت های  جـزء  فقـط  را  امـن  خانههـای  تشـکیل  زن،  نماینـدگان  می افزایـد:  و 
کـه بـا توجـه بـه تابوهـای احتماعـی جامعـه هیـچ گاه نبایـد وارد  غیردولتـی می داننـد و اعتقـاد دارنـد 

کـرد. کمـک  چنیـن قضیـه ای شـوند و یـا از طریـق شـورا بـه تسـهیل ایجـاد خانههـای امـن زنـان 
کـم زنـان در شـورای شـهر، قـدرت هرگونـه فعالیـت سـازنده  سـارا مدرسـی می گویـد: از سـویی تعـداد 
بـه  و  هسـتند  اقلیـت  در  مـردان  مقابـل  در  همیشـه  کـه  چرا می گیـرد،  آن هـا  از  تمایـل  درصـورت  را 
عبارتـی، مسـائل زنـان، هیـچ گاه در نظـر مـردان در اولویـت نبـوده و معـدود زنـان حاضر در شـوراها نیز 

کننـد. نتوانسـته اند مسـایل زنـان را بـه دغدغـه مـردان تبدیـل 

شهروند خبرنگار
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زنان شورا و هم آوایی با صداهای مردساالرانه



زنان در شوراها؛ زمانی برای مدیریت 
شهر و روستا

نویسنده: ماندگاری
استان: یزد

شهر: یزد
چالش ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• زنان شورا

• ارتقاء مدیریتی زنان

کشـور اسـت.  گسـترش حضور اجتماعی و مشـارکت مدنی زنان  شـوراها امکانی برای تقویت و 
کـم نیسـت؛ امـا هم چنـان دسـت  کـه در شـوراهای شـهر و روسـتا حضـور دارنـد نیـز  شـمار زنانـی 
بـاال از آن مـردان اسـت. بـا وجـود ایـن، حضـور، برخـی زنـان در شـوراها می توانـد الگویـی بـرای 
حضـور فعـال در ایـن مجـال بـا ارزش اجتماعـی باشـد و شـاهد بـا ارزشـی از امـکان تحـرک مدنـی 
بی اعتنـا بـه جنسـیت و حتـی سـن. »عـزت یـادگار«، سـخن گوی شـورای اسـامی شـهر یـزد، یکی 

از ایـن نمونه هـای قابـل اشـاره اسـت.

شهروند خبرنگار

۵۱

زنان در شوراها؛ زمانی برای مدیریت شهر و روستا



کارآفرینی تا عضویت در شورا از 
کـه در هفتمیـن دهـه زندگـی خـود هم چنان می کوشـد بـرای جامعه موثر  عـزت یـادگار، بانویـی اسـت 
کارشناسـی   کاردانـی پرسـتاری پیـش از پیـروزی انقـالب اسـالمی بوده و  غ التحصیـل  کـه فار باشـد. او 
کـه در حـوزه فعالیت هـای مدنـی و خیریـه  کـرده، بیـش از چهـار دهـه اسـت  همیـن رشـته را نیـز طـی 
کمک به سـامان دهی زنان سرپرسـت خانوار و ایجاد اشـتغال برای آنان و نیز زندانیان  فعال اسـت. 
و خانواده هـای ایشـان در فهرسـت فعالیت هـای او قابـل ردیابـی اسـت. اینهـا، عـالوه بـر سـه دهـه 

فعالیـت حرفـه ای او در بیمارسـتان اسـت.
کلیـوی یـزد و موسـس ایـن  وی هم چنیـن بیـش از دو دهـه مدیـر انجمـن خیریـه حمایـت از بیمـاران 

کوثـر یـزد بوده اسـت. انجمـن، و نیـز بنیان گـذار انجمـن خیریـه بانـوان نیکـوکار 
کم درآمـد و نابرخـوردار و زیـر  مجموعـه تالش هـای ایـن بانـوی یـزدی در متـن جامعـه و بـرای اقشـار 
فشـار، او را بـه اهمیـت ایجـاد فرصت هـای برابـر بـرای شـهروندان سـوق داده اسـت. شـوراها از همین 

زاویـه، مجـال مناسـبی بـرای تحـرک موثرتر او شـده اسـت.
عـزت یـادگار، مـادر پنـج پسـر و دختـر تحصیل کـرده در انتخابـات شـوراهای اول یـزد نامـزد و منتخـب 
شـد. او بانـی تأسـیس و احـداث اولیـن پـارک بانـوان ایـران در یـزد )پارک طوبی( شـد؛ بـاغ مخروبه ای 
کرد. ایـن بانوی یزدی  کار  کـه توسـط شـورا خریـداری و بعدتـر بـه عنـوان پارکی مختص بانـوان آغاز به 

کرد. هم زمـان، بـه ایجـاد اشـتغال بـرای زنـان سرپرسـت خانـوار حتـی در منـزل تمرکز 
کـه در شـورای دوم یـزد نیـز حضـور داشـت، اینـک و در شـورای چهـارم سـخن گوی شـورای شـهر  وی 

یزد اسـت.
کـه در انتخابـات شـوراهای چهارم فعال شـدند؛ فاطمه  عـزت یـادگار، تنهـا یـک نمونـه از زنانـی اسـت 
کـه  کسـی  دانشـور، عضـو شـورای شـهر تهـران یـک نمونـه دیگـر از حضـور فعـال زنـان در شوراهاسـت؛ 

اتفاقـا از غالـب بـودن نـگاه مردانـه در مدیریـت شـهری انتقـاد می کنـد.

زنان شهروند درجه دو نیستند
کـه چهـار فرزنـد دارد، هم چـون سـخن گوی شـورای شـهر یـزد، بـه  کارآفرینـی  فاطمـه دانشـور، بانـوی 
کارآفریـن اسـت و موسسـه ای نیکـوکاری را مدیریـت می کنـد و بـه  خانه نشـینی نپرداختـه؛ او نـه فقـط 
گمـارده، بلکـه بعدتـر نامـزد شـورای  مدرسه سـازی در مناطـق محـروم سیسـتان و بلوچسـتان همـت 

پایتخـت شـد و از سـال ۱۳۹۲ عضـوی از آن.
نحـوه  در  حتـی  تصمیم گیری هـا،  و  تصمیم سـازی ها  شـهری،  مدیریـت  »در  کـه  اسـت  معتقـد  وی 
کودکان، تخصیص فضاها در مترو و وسـایل  مبلمـان شـهری، تخصیـص فضاهـای شـهری به زنـان و 
کـم اسـت و شـهروند درجـه دو بـودن زنان محسـوس اسـت.«  حمـل و نقـل عمومـی، نـگاه مردانـه حا
کـه تغییـر ایـن وضـع »نیـاز بـه حضـور زنـان در سـطوح مدیریتـی را بیـش از پیـش  گرفتـه  او نتیجـه 

می کنـد.« محسـوس 
این عضو شورای شهر تهران هرچند منتقد نگاه و رویکرد قالیباف، شهردار تهران است اما هم زمان 
که نقد جدی ای باید  به نکته ی قابل تأملی اشاره می کند: »نباید این مساله را مورد غفلت قرار داد 
از اعتماد به نفس الزم  که  از زنان نشان دادند  کرد. در واقع بسیاری  به زنان و نخبگان زن وارد 

ج شوند.« کنند و از زیر سایه مردان و نگاه های مردانه خار که مستقل حرکت  برخوردار نیستند 
که »خود زنان در درجه اول باید مطالبه گری  کید می کند  افزون بر این، وی در مالحظه ای مهم، تا
کننـد و در وهلـه بعـد در قالـب تشـکل ها و نهادهـای مدنی توانایی خـود را ارتقا دهند و خود را اثبات 

کنند.«
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آیـا ایـن مطالبه گـری خـود را در انتخابـات آتـی و بـا افزایش مشـارکت زنان چه در ثبت نـام برای حضور 
در رقابت انتخاباتی و چه پس از آن، نشـان خواهد داد؟

آمـار دور چهـارم انتخابـات شـوراها نشـان از افزایـش محسـوس مشـارکت زنـان در ایـن دوره نسـبت 
بـه دوره  سـوم داشـت.

افزایش مشارکت زنان در انتخابات شوراها
ثبت نام زنان برای حضور در چهارمین دوره انتخابات شـوراهای شـهر و روسـتا به شـکل محسوسـی 
کشـور  نسـبت بـه دوره سـوم افزایـش داشـت. در آن انتخابـات )سـال ۱۳۹۲(، بیـش از ۱۲هـزار زن در 
در  درحالی کـه  دادنـد؛  بخشـداری ها  و  فرمانداری هـا  بـه  را  رقابـت  در  حضـور  بـرای  الزم  مـدارک 

کـرده بودنـد. انتخابـات دوره سـوم شـوراها )سـال ۱۳۸۵( حـدود ۷ هـزار زن ثبت نـام 
کرسـی های  کـه صالحیـت آنـان برای نشسـتن بر برای  درنهایـت و از جمـع بیـش از ۱۷۹ هـزار نامـزدی 
کمـی بیـش از ۶ هـزار خانـم  امـکان رقابـت یافتنـد؛ یعنـی چیـزی  شـوراهای شـهر و روسـتا تاییـد شـد، 

کل نامزدهـا. حـدود ۳ درصـد 
از تغییـر رفتـار مدنـی و فرهنگـی در جامعـه،  انتخابـات شـوراها، جلـوه ای  زنـان در  افزایـش حضـور 

اسـت. بانـوان  در  به ویـژه 
کـه افزایـش ۶۶ درصـدی ثبت  نـام زنـان در اسـتان سـمنان و ۲۱  ایـن تغییـر وقتـی معنادارتـر می شـود 
کشـور هسـتند، مورد  کـه هـر دو جـزو اسـتان های نـه چنـدان برخوردار  درصـدی در خراسـان شـمالی 

گیرد. توجـه قـرار 
جـدول  در  کـه  بـود  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  در  زنـان  مشـارکت  میـزان  اینهـا،  از  معنادارتـر 
گیالن،  کرمان، فـارس،  گرفـت.  کننـده در رتبـه ششـم قـرار  کشـور از نظـر زنـان ثبت نـام  مقایسـه ای در 
اصفهـان و خراسـان رضـوی پنـج اسـتان نخسـت بودنـد و خوزسـتان در جایـگاه هفتـم قـرار داشـت.
کمتریـن مشـارکت را در عرصـه حضـور در رقابت هـای انتخابـات  بانـوان دو اسـتان ایـالم و اردبیـل 

شـوراهای شـهر و روسـتا داشـتند.

آیا مشارکت زنان در شوراهای پنجم بیشتر می شود؟
کشـور پـس از انتخابات ریاسـت جمهـوری ۱۳۹۲،  بـه نظـر می رسـد بـا توجـه به تغییر شـرایط سیاسـی 
کـه تجربه انتخابات  بایـد منتظـر افزایـش میـزان مشـارکت زنـان در انتخابات آتی شـوراها بود؛ به ویژه 
مجلـس )زمسـتان ۱۳۹۴( و نیـز عـزم برخـی جریان هـای سیاسـی در ایـن خصـوص موجـب تقویـت 

احتمـال مزبـور )افزایـش میـزان مشـارکت زنـان در انتخابـات شـوراهای آتی( شـده اسـت.
کنش گـران مدنـی منتسـب بـه اردوگاه اصالح طلبـی در ایـران و دبیـرکل جمعیـت  کعـی، از  فاطمـه را
کرده اسـت: »سـعی  کنگره این جمعیت اعالم  تازه تأسـیس »زنان مسـلمان نواندیش« در نخسـتین 
داریـم به طـور جـدی وارد انتخابـات شـهر و روسـتا شـویم و حضـور ۵۰درصـدی ایـن قشـر از جامعـه را 
کثری  رقـم بزنیـم و بعـد از رکوردشـکنی میـزان حضـور بانـوان در مجلـس، ایـن بـار زنـان بـا حضـور حدا

کشـور نقش آفرین باشـند.« در شـوراهای شـهر و روسـتا در سـپهر سیاسـی 
کـه زنـان  کـرد  زمـان )انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در سـال ۱۳۹۶( مشـخص خواهـد 
ایـران بـه چـه میـزان بـرای دخالـت موثـر در مدیریت شـهری، افزون بـر مدیریت خانه، مصمـم و موثر 

. هستند
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ما مانده ایم زیر آوار این فساد

نویسنده: بریار سامت
کردستان استان: 

شهر: پیرانشهر
چالش ها:

• فساد در شورا و شهرداری
• رانت سیاسی-اقتصادی

• ضعف نظارتی شورا

ــهر پیرانشهر: عضو شورای ش

امـور  نحـوه مدیریـت  نظـر در  اختـاف  و  فعالیـت شـهردار  تـداوم  یـا  اسـتیضاح  بـر سـر  اختـاف 
می توانسـت  کـه  بن بسـتی  اسـت،  رسـانده  بن بسـت  بـه  را  پیرانشـهر  شـهر  شـورای  شـهری، 

باشـد. داشـته  پـی  در  را  شـورا  انحـال 
کـه اعضـای شـورا حـدود دو سـال اسـت بـر سـر ادامـه  گفتـه بـود  یکـی از نماینـدگان شـورا قبـا 
کـه شـورا در ارائـه  کار شـهردار دچـار اختـاف نظـر شـدەاند. ایـن اختافـات تـا آنجـا پیـش رفتـه 
خدمـات بـه شـهروندان مسـتاصل و ناتـوان مانـدە و حتـی دسـت بـه دامـان فرمانـداری شـدە، 

ولـی نماینـدە فرمانـداری نیـز قـادر بـه حـل مشـکل نیسـت.
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شورای شهر و شبهات باقی در مورد ادامه فعالیت شهردار
شـایعات فراوانـی علیـه شـهردار در میـان مـردم پیرانشـهر پخش شـدە اسـت. مـردم ناراضی هسـتند، 
کـه مبلـغ قابـل توجهی از پول شـهرداری حیـف و میل و برخی مسـووالن محلی  کـه شـایع شـدە  چـرا 
ک شـهرداری از دیگـر شـایعات رایـج میـان مـردم اسـت.  گـذاری غیرقانونـی امـال تطمیـع شـده اند. وا
کـه  کسـی نمی دانـد  کنـون تقریبـا مبلـغ حـدود ۱۴ تـا ۱۵ میلیـارد تومـان زمیـن فروختـه شـده و  گویـا تا
کجـا مـی رود. امـا نگران کنندە ترین شـایعه در مـورد خریدن  درآمـد حاصـل از فـروش ایـن زمین هـا بـه 
گفته می شـود  کـه قبـال توسـط افـرادی بـه شـهرداری فروختـه شـده اسـت.  مجـدد زمین هایـی اسـت 
کـردن سـندی جعلـی زمین هـای از قبـل خریـداری شـدە بازخریـد می شـوند! صحـت یـا  کـه بـا فراهـم 
گفت و گـوی نگارنـده بـا یکـی از اعضـای شـورای شـهر پیرانشـهر اسـت،  کـذب ایـن شـایعات، موضـوع 

کـه شفاف سـازی از جملـه وظایـف اعضـای شـورای شـهر اسـت. چرا
کیـد  تا توسـط مصاحبهگـر  نـام خـود  افشـای  برعـدم  کـه شـدیدا  پیرانشـهر  اعضـای شـورای  از  یکـی 
کـه چـرا شـورای شـهر در مـورد شـایعات شفاف سـازی نمی کنـد،  مـی ورزد، در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
قـدرت  واسـطه  بـه  شـورا  اعضـای  از  برخـی  اسـت.  شـورا  درون  اختالفـات  اصلـی  »علـت  می گویـد: 
هم سـو  دار  شـهر  شـخص  مقاصـد  و  نیازهـا  بـا  کرده انـد،  کسـب  قبـل  دوره هـای  از  کـه  موقعیتـی  و 
کـه شـهردار پیرانشـهر از چنـان قـدرت و جایگاهـی  گفـت  شـدەاند.« وی افـزود: »می تـوان بـه جـرات 

می پنـدارد.« پاسـخ گویی  از  بی نیـاز  را  خـود  کـه  شـده  بهرەمنـد 
گفـت: »قانونـا نظـارت بـر  کنتـرل شـورا بـر بودجـه و هزینههـا  عضـو شـورای اسـالمی شـهر در رابطـه بـا 
بودجـه و تمامـی هزینههـا وظیفـه شوراسـت وشـهرداری هـر مـاه بایـد صـورت هزینههـا را مفصـل و 
مدلـل تحویـل شـورا دهـد، امـا شـهردار فقـط یـک برگـه صـوری را بـدون توضیـح ارایـه می دهـد. در 
حالیکـه شـورا موظـف اسـت در پایـان هـر سـال مالـی صـورت بودجـه و هزینـه خـود را جهـت اطـالع 
کند.«قبال در خرداد  عموم منتشر نمایند و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای استان ارسال 
مـاه هـم سـه تـن از اعضـای شـورای اسـالمی شـهر در مصاحبـه ای در مـورد دالیـل نارضایتـی خـود از 
کـه  کـی، معتقدنـد  شـهردار توضیحاتـی دادە بودنـد. خالـد نجمـی، مسـعود امیـر عشـایری و شـلیر خا
عـدم پاسـخ گویی بـه اربـاب رجـوع در موعـد زمانـی مقـرر و طـی نمـودن زمـان طوالنـی پروسـه های 
کثیری از شـهروندان به دفتر شـورا  اداری مراجعه کننـدگان بـدون هیـچ دلیلـی، باعـث مراجعـه جمـع 
کـه عـدم رضایـت جـو عمومـی شـهروندان در خصـوص عملکـرد  کرده انـد  شـده اسـت. آن هـا اضافـه 

کار شـهردار می باشـد. شـهرداری مهم تریـن دلیـل مخالفـت آن هـا بـا ادامـه 

کت می مانند! مسئولین رشوە می گیرند و سا
گفت:  کـه آیـا از تخلفات، سـند ومدرکـی هم موجود اسـت،  ایـن عضـو شـورا در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
بلـه البتـه، نـه تنهـا اینهـا موجـود هسـتند، بلکـه برخی از اعضای شـورا چنـد تا از آن ها را به مسـئولین 

مافـوق نشـان دادەانـد، اما هیچ پی گیری نشـده اسـت.
گر پاسـخ  از او پرسـیدم آیا نمایندە پیرانشـهر در مجلس شـورای اسـالمی از این موارد باخبر اسـت؟ ا
که  کنـش اش چـه بـوده اسـت؟ این عضو شـورای شـهر می گویـد: بله حتمـا می داند چرا آری اسـت، وا
کلینیـک آریـان هـم  کسـی پوشـیده نیسـت. تـازە مسـئله  ضعـف شـهردار در طـول ایـن چنـد دوره بـر 

کلـی بدهکار اسـت. کـه نماینـدە در پرداخـت اجـارە بهـای آن بـه شـهرداری تعلـل می کنـد و  هسـت 

کلینیک نمایندە مجلس و بدهی به شهرداری
کلینیـک پزشـکی آریـان متعلـق بـه دکتـر رسـول خضـری نماینـدە مـردم پیرانشـهر در مجلـس شـورای 
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در  ملـک  ایـن  اسـت.  پیرانشـهر  شـهرداری  بـه  متعلـق  تمامـا  کلینیـک  ایـن  ملـک  اسـت.  اسـالمی 
گـذار شـدە و قـرارداد آن در شـورای  دومیـن شـورای شـهر طبـق قـرارداد رسـمی بـه دکتـر خضـری وا
کـه بـه دلیـل عـدم پرداخـت اجـارە،  سـوم و چهـارم تمدیـد شـده اسـت. در شـهر شـایع شـدە اسـت 
کامـران فاتـح  آقـای خضـری یکصـد و چهـل و هفـت میلیـون تومـان بـه شـهرداری بدهـکار اسـت. امـا 
گفتـه اسـت : “مبلـغ ذکـر شـده اصـال  کردپـرس  شـهردار پیرانشـهر در خصـوص ایـن میـزان بدهـی بـه 
کـه ایـن شـهرداری هیچ گونـه مشـکلی از نظـر مالـی بـا  مـورد تأئیـد شـهرداری نیسـت و اعـالم می کنـم 
کرایـه تاخیـر داشـته، امـا در فواصـل زمانـی دیگری  گاهـًا مسـتأجر در پرداخـت  مسـتأجر فعلـی نـدارد. 

نسـبت بـه پرداخـت معوقـات خـود اقـدام نمـوده اسـت.”
کـه اجـاره ای ۳ میلیـون  کلینیـک آریـان معتقـد اسـت  رسـول خضـری نماینـدە مجلـس و صاحـب 
از شـهرداری  بـار رسـمًا  تا کنـون چندیـن  و  کـم درآمـد، سـنگین اسـت  بـرای یـک درمانـگاه  تومانـی 
گفتـه  کنـد. ایـن  کاهـش مبلـغ اجـاره بهـاء ماهیانـه اقـدام  کـه نسـبت بـه  کـرده  پیرانشـهر در خواسـت 
کـه اجـارە بهـای خانههـای عـادی در پیرانشـهر بـرای مقاصـد معمولـی و نـه اداری و  در حالـی اسـت 

خدماتـی، یـک میلیـون تومـان و حتـی بیشـتر اسـت.
ایـن نماینـدە شـورا در پاسـخ بـه صحـت و سـقم بدهـی نماینـدە مجلـس بـه شـهرداری ابرویـش را 
کاش مشـکالت  گفـت: متاسـفانه مـا ماندەایـم زیر آوار این فسـاد!  بـاال انداخـت و بـا حالـت غمگینـی 

کلینیـک آریـان ختـم می شـد! شـهرداری فقـط بـه 
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سهم زنان شورا در تحقق مطالبات زنان

جامعـه،  نیمـه  ایـن  کـه  نـدارد  آن  از  نشـان  ارقـام   و  آمـار  امـا  هسـتند،  جامعـه  از  نیمـی  زنـان 
سـهم متناسـبی در عرصـه مدیریتـی داشـته باشـند. شـوراهای شـهر و روسـتا نیـز از ایـن قاعـده 
مسـتثنی نیسـتند. هرچنـد حضـور »کمـی« زنـان در عرصه هـای تصمیم گیـری و تصمیم سـازی، 
کمیـت بـرای بـه رسـمیت شـناختن ایـن نیمـه  کان جامعـه و حا نقـش بسـیار مهمـی در رویکـرد 
جامعـه و تحقـق حقـوق آن دارد، امـا حضـور »کیفـی« نیز از اهمیت وافری برخوردار اسـت. با این 
رویکـرد در واپسـین ماه هـای عمـر چهارمیـن دوره شـورای شـهر رشـت، مـروری خواهیـم داشـت 

بـه مواضـع دو عضـو زن شـورای شـهر رشـت.

نگاهی به کارنامه اعضای زن شــورای شــهر رشت
نویسنده: آزمون محبی

گیان استان: 
شهر: رشت

چالش ها:
• موانع مشارکت سیاسی زنان

• زنان شورا

شهروند خبرنگار

۵۷

سهم زنان شورا در تحقق مطالبات زنان



که سـابقه تشـکیل اولین انجمن  که برای شـهر رشـت اسـتفاده می شـود  »شـهر باران« نام مسـتعاری 
کـه شـوراهای شـهر و روسـتا در جمهـوری  شـهری اش بـه سـال ۱۳۰۵ بازمی گـردد، پـس از سـال ۱۳۷۷ 
گرفـت، اولیـن شـورای اسـالمی خـود را بـا ۹ عضـو تشـکیل داد. تعـداد  اسـالمی بـرای اولیـن بـار شـکل 
اعضـای شـورای شـهر رشـت در دوره هـای بعـد بـه اسـتناد قانـون افزایـش یافـت و در حـال حاضـر در 

چهارمیـن دوره بـه ۱۵ نفـر رسـید.
کـم در  از جمـع ۱۵ عضـو فعلـی شـورای شـهر رشـت، تنهـا دو نفـر زن هسـتند. هـر چنـد همیـن تعـداد 
کـه هیـچ زنـی در آن عضویـت نداشـت، »پیشـرفت« محسـوب  مقایسـه بـا دوره قبـل اش )دوره سـوم( 
کـه بـه نوعـی  می شـود! فرانـک پیشـگر و فاطمـه شـیرزاد، دو عضـو فعلـی شـورای شـهر رشـت هسـتند 

نمایندگـی زنـان و مطالبـات آن هـا را نیـز بایـد برعهـده داشـته باشـند.

بانوی حامی محیط زیست و میراث فرهنگی
متخصـص  و  عمـران  مهندسـی  دانش آموختـه  و  شـورا  جـوان  اعضـای  از  یکـی  پیشـگر  فرانـک 
محیط زیسـت  بهداشـت،  کمیسـیون  ریاسـت  رشـت،  شـهر  شـورای  در  او  اسـت.  محیط زیسـت 
نـام  و  شـعارها  می زنـی،  سـر  اینترنتـی اش  پایـگاه  بـه  وقتـی  دارد.  برعهـده  را  شـهری  خدمـات  و 
وب سـایت اش نشـان از برجسـتگی دغدغه هـای محیط زیسـتی اش دارد، و ایـن دغدغه هـا چنـدان 

نیسـت. تخصـص اش  و  تحصیـالت  بـا  بی تناسـب  هـم 
کمیسـیون تحـت ریاسـت »پیشـگر« منتشـر شـده، بـا محوریـت  کـه از نشسـت های  گزارش هایـی هـم 
مباحث زیسـت محیطی اسـت. این عضو شـورای شـهر رشـت البته توجه ویژه ای به حفظ و حراست 
گیـاه آن نشـان داده اسـت. بازدیـد  گل و  گیـالن زمیـن و البتـه بافـت  از بناهـای فرهنگـی و میـراث 
گیاهـی منطقـه، و یـا پی گیـری معضـل  گونه هـای  از بـاغ تاریخـی سـاالر مشـکات و توجـه بـه حفـظ 
محیط زیسـتی  معضـالت  از  یکـی  اخیـر  سـال های  در  کـه  سـراوان  جنـگل  در  شـهری  پسـماندهای 
ماجـرای  در  اسـت.  رشـت  شـهر  شـورای  عضـو  ایـن  اقدامـات  جملـه  از  هسـت،  و  بـود  منطقـه 
»پسـماندهای سـروان« موضـوع بـه یـک بحـث فرا منطقه ای هم تبدیل شـد و پـای معصومه ابتکار، 
کشـیده شـده اسـت. فرانک پیشـگیر در زمینـه پی گیری  رئیـس سـازمان محیط زیسـت هـم بـه ماجرا 
کـرد تـا بـرای حـل  کـه از معـاون رئیس جمهـوری درخواسـت  ایـن موضـوع یکـی از نمایندگانـی بـود 
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کالن مرتفـع سـازد. بحـران سـروان، »موانـع احـداث تصفیه خانـه سـروان« را در سـطح 
بـه ادعـای یـک عضـو شـورای شـهر رشـت »در حـال حاضـر روزانـه ۷۰۰ تـن زبالـه وارد جنـگل سـراوان 
کـه ۵۰۰ تـن آن مربـوط بـه رشـت اسـت« و ایـن موضـوع جمعیتـی بالـغ بـر هشـت هـزار نفـر  می شـود 
در روسـتاهای اطـراف ایـن منطقـه و از جملـه خـود روسـتای سـراوان را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت.

توجـه بـه مسـایل خـاص زنـان تـا چـه مقـدار از اولویت هـای ایـن عضو شـورای شـهر رشـت بوده 
است؟

کـه »پی گیـری مطالبـات شـهروندان در مدیریـت شـهری  گفتـه  خـودش در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه بنـده  انحصـار بـه مـرد بـودن یـا زن بـودن نـدارد تـا نـگاه جنسـیتی داشـته باشـیم. امـا از آنجایـی 
بـه عنـوان یـک خانـم در جایـگاه عضـو شـورا حضـور دارم مسـلم اسـت مسـائل و مشـکالت مربـوط بـه 
بانـوان بـه عنـوان اولویـت محسـوب می شـود و سـعی می شـود در حـل آنـان بـا تمایـل بیشـتر و نـگاه 

گـردد.« ویژه تـر توجـه 
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از مرگ  شهرداری و نوش داروی پس 
دریاچه ارومیه

نویسنده: حسن اورمالی
استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه
چالش ها:

• محیط زیست
• دریاچه ارومیه

• ضعف مدیریت شهری

خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه یـک مسـئله ی محلـی و حتـی ملـی نیسـت بلکـه دغدغـه ای جهانـی 
پیـدا  بـرای  حتـی  یـا  و  می کننـد  مطالعـه  آن  روی  جهـان  سراسـر  در  زیـادی  کارشناسـان  و  اسـت 
کـردن راه کاری جهـت جلوگیـری از خشـک شـدن آن می کوشـند. دریاچـه ارومیـه، بـا نـام باسـتانی 
کـرد و حـاال در معـرض خطـر خشـک  چیچسـت، از اوایـل دهـه ۱۳۸۰ خورشـیدی آغـاز بـه خشـکیدن 
که در سـال ۲۰۱۵ این دریاچـه ۸۸ درصد  کامـل قـرار دارد. تصاویـر ماهـواره ای نشـان می دهـد  شـدن 
جملـه  از  مختلفـی  دالیـل  دریاچـه،  شـدن  خشـک  بـرای  اسـت.  داده  دسـت  از  را  خـود  مسـاحت 
خشک سـالی، سـاختن بزرگـراه بـر روی دریاچـه و اسـتفاده بی رویـه از منابـع آب حـوزه آبریـز دریاچـه 
که خشک سـالی  ذکر شـده اسـت. تحقیقات جدید پژوهشـگران در آمریکای شـمالی نشـان می دهد 
کاهـش ۵ درصـدی بـارش در حـوزه آبریـز دریاچـه شـده و عوامـل انسـانی مثـل پروژه هـای  تنهـا باعـث 
کیلومتـری بـر روی دریاچـه وضعیت  خودخواهانـه توسـعه اقتصـادی آبـی، همـراه سـاخت بزرگـراه ۱۵ 
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کـرده اسـت، مثـال تـا سـال ۲۰۱۲ بیـش از دویسـت سـد بـر روی  ایـن بخـش از محیط زیسـت را بحرانـی 
گروهـی می گوینـد دریاچـه دوبـاره دارد  بـود. هرچنـد  آبریـز دریاچـه زده شـده  رودخانه هـای حـوزه 
کمتـر  پـرآب می شـود امـا آخریـن بررسـی ها در آبـان مـاه ۱۳۹۴ تـراز آب دریاچـه ارومیـه را ۴۰ سـانتیمتر 

از آبـان مـاه سـال ۱۳۹۳ نشـان می دهـد.
هرچنـد خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه یـک مسـئله ی ملـی و جهانـی اسـت، امـا آیـا ایـن می توانـد 

بـه ایـن موضـوع باشـد؟ توجیـه بی عملـی مقامـات محلـی نسـبت 

چرا دریاچه ارومیه خشک شد؟
روزنامـه اقتصـاد پویـا در سـرمقاله ای مقصر خشـکیدن دریاچه ارومیه را مـردم و نمایندگانی می داند 
کـه  کشـاورزی خانگـی آذربایجـان، بارهـا خواسـته اند آب رودخانه هایـی  کـه بـرای تامیـن نیازهـای 
بـه دریاچـه ارومیـه می ریزنـد، بـه نقـاط دیگـر انتقـال یابـد تـا آب مـورد نیـاز باغ هـای مراغـه و سـایر 
دالیـل  دیگـر  از  ارومیـه  دریاچـه  میان گـذر  ح  طـر شـود.  تامیـن  غربـی  آذربایجـان  اسـتان  شـهرهای 

خشـک شـدن دریاچـه اسـت.
کشـاورزی را توسـعه بدهیم تا خودکفا شـویم  گفتند  کردوانـی می گویـد: پـس از انقالب  امـا دکتـر پرویـز 
کردنـد و چـاه زدنـد. مدیـران بـه دنبـال توسـعه صنعـت بودنـد  گرفتـن آب از رودخانه هـا را شـروع  و 
کـرد. بعـدش بـا ازدیـاد جمعیـت و توسـعه شـهرها بـرای آب شـرب  و ایـن طـوری شـهرها توسـعه پیـدا 
آن هـا سـد سـاختند و بـه منابـع آبـی صدمـه زدنـد. امـا تـازه ۹سـال پیـش متوجه شـدند از سـدها آبی 
کـم می شـود در حالی کـه مـن از ۳۰ سـال پیـش ایـن را  بـه دریاچـه ارومیـه نمی ریـزد و آب دریاچـه 
کتشـافات  می دانسـتم. اما مدیر برنامه ریزی و فناوری اطالعات و بودجه سـازمان زمین شناسـی و ا
معدنـی دربـاره دالیـل خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه می گویـد: ایجـاد میان گـذر یکـی از ایـن دالیـل 
کن بمانـد و در نتیجـه رسـوبات دریاچـه صدهـا  کـه باعـث شـده آب دریاچـه در دو طـرف سـا اسـت 
کافـی  برابـر افزایـش یابـد. ایجـاد سـدها و جمـع شـدن آب پشـت آن هـا نیـز سـبب شـده آب بـه انـدازه 
گرمایـش زمیـن نیـز در خشـک شـدن  کشـاورزی و  بـه دریاچـه ارومیـه نرسـد و عـالوه بـر ایـن مصـارف 

دریاچـه ارومیـه دخیـل بـوده اسـت.

احیای دریاچه ارومیه
گیـرد و عالوه  گفتـه راضیـه لـک نجـات دریاچـه ارومیـه بایـد بـه صـورت بخش بنـدی شـده صـورت  بـه 
کاهـش یابـد تـا آب موجـود در دریاچـه صـرف انحـالل  بـر ایـن بایـد نمک هـای دریاچـه و امـالح آن 
گـر تامیـن نشـود بـه راحتـی  کـه ا نمـک نشـود. دریاچـه ارومیـه ۲۷ میلیـارد متـر مکعـب آب الزم دارد 

نمی تـوان آن را نجـات داد.
از  ارومیـه  شـهر  شـورای  سـخن گوی  می کشـید،  را  آخـر  نفس هـای  ارومیـه  دریاچـه  کـه  حالـی  در 
راه انـدازی پژوهشـکده دریاچـه ارومیـه بـه منظـور احیای ایـن دریاچه از سـوی وزارت علوم خبر داد. 
در عیـن حـال چنـد سـال قبـل نیـز پژوهشـکده ای بـرای انجـام مطالعـات بـر روی آرتمیـا در پردیـس 
دانشـگاه ارومیـه تشـکیل شـده بـود و معلـوم نبـود ایـن مـوازی کاری و هزینه تراشـی ها برای چیسـت.
فرمانـدار مرنـد نیـز در پاییـز سـال ۹۴ از آغـاز انتقـال آب رودخانـه ارس بـرای احیـای دریاچـه ارومیـه 
کشـاورزی  کـه تـا پایـان سـال ۹۶ در سـه فـاز انجـام خواهـد شـد و از ایـن طریـق آب شـرب و  خبـر داد 

مـردم شـهر مرنـد نیـز حـل خواهـد شـد.
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پول نیست، دریاچه ارومیه می میرد
گذشـته  که در سـه سـال  تثبیـت وضعیـت دریاچـه ارومیـه از اقدامـات نخسـتین بـرای احیای آن بود 
کـه مرحلـه اجـرای پروژه هـای احیـای دریاچـه فـرا رسـیده، اخبـاری مبنـی  کنـون  انجـام شـد، ولـی ا
گـر پروژه هـای احیـای  گـوش می رسـد و ایـن یعنـی مـرگ دریاچـه ارومیـه، یعنـی ا بـر نبـود اعتبـار بـه 
گفتـه ی مدیـر  دریاچـه آغـاز نشـود، تـا تابسـتان دریاچـه ی ارومیـه دیگـر وجـود نخواهـد داشـت. بـه 
ک سـه  کنونـی وضعیـت خطرنـا دفتـر تلفیـق و برنامه ریـزی سـتاد احیـای دریاچـه ارومیـه، بـا رونـد 

سـال قبـل دریاچـه ارومیـه قابـل تکـرار اسـت.

کنش فعاالن مدنی به خشک شدن دریاچه ارومیه وا
ایـن  نماندنـد. در طـی  کت  ارومیـه سـا قبـال خشـک شـدن دریاچـه  آذربایجـان در  فعـاالن مدنـی 
کنـش نشـان دادنـد مثـل برگـزاری تجمـع  سـال ها آن هـا مصرانـه بـه ایـن فاجعـه زیسـت محیطی وا
کنش هـا موجـب برخوردهـای  و حـرکات نمادینـی مثـل مراسـم تشـییع دریاچـه ارومیـه. امـا ایـن وا
کـه صدهـا تـن در  امنیتـی در منطقـه و امنیتـی تلقـی شـدن موضـوع دریاچـه ارومیـه شـد تـا جایـی 
کـه مقامـات  کـرد  منطقـه آذربایجـان بازداشـت شـدند. دیده بـان حقـوق بشـر در اطالعیـه ای اعـالم 
کشـور در تشـدید روند  ایـران بایـد اجـازه برگـزاری اعتراضـات مسـالمت آمیز علیـه سیاسـت دولت این 
کـه بـه خاطـر  کسـانی را  خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه در اسـتان آذربایجـان غربـی را بدهنـد و فـورا 
کـه ایـن  کنـد؛ چـرا  اسـتفاده از حـق تجمـع و اعتـراض بـه سیاسـت دولـت بازداشـت شـده اند، آزاد 

انتقـادی اسـت. نـوع  ایـران در برابـر هـر  بازداشـت ها نشـان دهنده ی تحمل ناپذیـری مقامـات 
کـه هم چنـان هـم عـده ای از فعـاالن مدنـی بـه خاطـر اعتـراض بـه بی توجهـی مسـئوالن  در حالـی 
کـه برخـی  کـرد  نسـبت بـه خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه در زنـدان هسـتند، فرمانـدار ارومیـه اعـالم 
فعاالن مدنی و تشـکل های مردم نهاد در چارچوب قانون در جلسـات سـتاد احیای دریاچه ارومیه 
کار و خدمـات ارائـه شـده قـرار می گیرنـد. او برخـی اعتراض هـای  حضـور یافتـه و از نزدیـک در جریـان 
کـه دولـت را  گفـت: افـرادی  کـرد و  صورت گرفتـه در ایـن خصـوص را »تخریـب علیـه دولـت« توصیـف 
کـم کاری در احیـای دریاچـه ارومیـه متهـم می کننـد یـک نمونـه از عملکـرد مثبـت دوره خـود را در  بـه 

کننـد. بحـث احیـای دریاچـه ارومیـه بیـان 
گرفـت  کمپینـی بـا عنـوان »مـن دریاچـه ارومیـه هسـتم« شـکل  از سـویی در شـبکه های مجـازی نیـز 
امـا بعـد از مدتـی آتـش دل سـوزی بـرای دریاچـه ارومیـه، فرونشسـت و تاثیـر چشـم گیری بـر عملکـرد 

مسـئوالن نگذاشـت.

کمپین ها و مصوبات نمایشی شورای شهر ارومیه و 
کنکاش  کرده اسـت؟  امـا شـورای شـهر ارومیـه در قبـال مسـئله ی خشـک شـدن دریاچـه ارومیه چـه 
در خبرهـا و تاریخچـه ی مسـئله ی خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه نشـان می دهـد در واقـع مسـئوالن 
کار مثبتی در این خصوص نکرده اند و دریاچه ارومیه در حالی با مرگ دسـت  کشـوری  منطقه ای و 
که یا اجرایی  که مسـئوالن در پی جلسـات مکرر برنامه هایی را تصویب می کنند  و پنجه نرم می کند 
نمی شـود، یـا تغییـر می کنـد، یـا بودجـه ی اجـرای آن تامیـن نمی شـود. مقامـات شـهری ارومیـه نیـز 
منتظر معجزه نشسـته اند و می گویند این مسـئله فرامنطقه ای اسـت و باید به آن به صورت فراملی 
توجه شـود. مثال حسـین بخشایشـی، نایب رییس شـورای اسـالمی شـهر ارومیه می گوید: مسـاله ی 
کشـور اسـت و بایـد بـه آن بـه صـورت فراملـی  دریاچـه ارومیـه یـک موضـوع مهـم و فراتـر از اسـتان و 
کـرد. او می گویـد: خشـک شـدن دریاچـه نـه تنهـا آذربایجـان غربی، بلکـه اسـتان های هم جوار  توجـه 
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گالیه از تشـکیل سـتاد احیـای دریاچه ارومیه  کشـورهای همسـایه را نیـز تهدیـد می کنـد. او با  و حتـی 
کـه مرکـز سـتاد احیـای دریاچـه در دانشـگاه ارومیـه اسـتقرار  در دانشـگاه شـریف درخواسـت می کنـد 
کمپیـن احیـای دریاچـه خبـر می دهـد. محمد حضرت پور، شـهردار ارومیه نیـز با تایید  کنـد و از  پیـدا 
کمپیـن بـا مشـارکت شـورای شـهر و شـهرداری بـرای احیـای دریاچـه می گویـد: بـا وخیم تـر  تشـکیل 
شـدن اوضـاع دریاچـه ارومیـه و بـرای نظـارت بیشـتر مردم بـر روند احیـای دریاچه همراه با مشـارکت 
کـردن دریاچـه از  ج  گامـی بـرای خـار دفتـر نمایندگـی موسسـه خیریـه ایرانیـان سـوییس در ارومیـه 
که این  که هنوز برداشـته نشـده اسـت و این نگرانی وجـود دارد  گامی  کنونـی برداریـم؛  وضـع بحرانـی 

کـه بعـد از مـرگ دریاچـه ارومیه برداشـته شـود. گام نوش دارویـی باشـد 
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فرودگاه رامسر؛ پروژه همیشه ناتمام مازندران

نویسنده: آرمین
استان: مازندران

شهر: رامسر
چالش ها:

گردشگری  •
• پروژه های ناتمام

• ضعف مدیریت شهری

را نپذیریم ــاده وعده های کاندیداها  س
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وعـده تکمیـل و راه انـدازی فـرودگاه بیـن المللی رامسـر، در فصل انتخابـات می روید و خیلی زود پس 
از پایـان انتخابـات بـه فراموشـی سـپرده می شـود. ایـن عـادت اهالـی رامسـر در آسـتانه هـر انتخاباتـی 

است.
که  کشـور اسـت  رامسـر با نام قدیمی »سـخت سـر« یکی از سرسـبزترین و زیباترین شـهرهای شـمالی 

آخرین شـهر غربی اسـتان مازندران هم محسـوب می شـود.
گرفته  کوه و دریا در حاشـیه شهرسـتان رامسـر قرار  فرودگاه رامسـر به دلیل موقعیت خاص و نزدیکی 
ح بیـن المللـی شـدن فـرودگاه رامسـر در سـال ۱۳۸۵در اولیـن سـفر اسـتانی رئیـس جمهور  اسـت. طـر
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وقـت )محمـود احمدی نـژاد( بـه اسـتان مازنـدران بـه عنـوان یکـی از پروژه هـای ملـی رامسـر تصویـب 
گذشـت ۱۰ سـال از تصویـب، ایـن پـروژه هنـوز  کنـون پـس از  گرفـت. امـا ا شـد و در دسـتور اجـرا قـرار 

اجرایی نشـده اسـت.
کـه طـی ایـن سـال ها هزینـه ای بالـغ بـر ۱۰۰ میلیـارد تومـان صـرف اجرایـی شـدن  ایـن در حالـی اسـت 
گرفتـه شـده و هم چنـان مسـئولین به دلیـل  ایـن پـروژه شـده و اعتبـاری دوبـاره هـم بـرای آن در نظـر 

وجـود موانـع و مشـکالت، خبـر از عـدم تکمیـل و بهره بـرداری ایـن پـروژه می دهنـد.
گرفتـه، هم چنـان امـکان پـروازی ایمن، بـا توجه  کنـون صـورت  کـه تا بـا توجـه بـه هزینـه چشـمگیری 

بـه اسـتانداردهای پـروازی در ایـن فـرودگاه وجـود ندارد.
در حـال حاضـر و بـه تازگـی خط کشـی بانـد فـرودگاه به پایان رسـیده، اما به دلیل وجـود موانع پروازی 
کافـی نیسـت  و عـدم تملـک اراضـی اطـراف فـرودگاه و سـاختمان های مسـکونی، طـول بانـد فـرودگاه 

و نمی تـوان در ایـن فـرودگاه پـروازی انجام داد.
کـه طبـق برنامه هـای قبلـی و از پیـش تعییـن شـده طـول بانـد جدیـد فـرودگاه بایـد ۲۷۰۰  در صورتـی 
که در حال حاضر براسـاس اسـتانداردهای پروازی فقط ۱۰۴۰ متر آن قابل اسـتفاده اسـت  متر باشـد 

و هم چنیـن عـرض ایـن بانـد ۶۰ متر اسـت.
کـه در  کـرده  گفت و گویـی اعـالم  کـه مدیـر فرودگاه هـای مازنـدران در  ایـن مسـاله در شـرایطی اسـت 
حـال حاضـر شـرکت فـرودگاه و ناوبـری هوایـی ایـران نسـبت بـه بهره بـرداری عملیاتـی بانـد جدیـد 
فرودگاه رامسـر برنامه ای ندارد تا مسـئوالن اسـتان برای حل این مشـکالت راه کارهایی ارائه دهند.
ایـن پـروژه مهـم می توانسـت در راسـتای جـذب سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، جذب توریسـت و 
گردشـگری نقـش بسـزایی در پیشـرفت شهرسـتان رامسـر داشـته باشـد و فرهنـگ ایـن شهرسـتان را 
کمـک بزرگـی بـه اقتصـاد بومی نشـینان  غنـی بیشـتری بخشـد و در ایـن شـرایط نابسـامان اقتصـادی 
ایـن شهرسـتان و اطـراف آن محسـوب شـود، امـا متاسـفانه به دلیـل بی کفایتی مسـئولین ایـن اتفاق 

خ نداده اسـت. ر
کـه صـرف ایـن پـروژه  گزافـی  کـه در ایـن شـرایط اقتصـادی، مبلـغ  مـردم رامسـر بـه ایـن می اندیشـند 
بی سر و سـامان شـده، می توانسـت اقتصـاد ایـن شـهر را بکلـی دگرگـون سـازد، امـا به دلیـل مدیریـت 
و  بی اعتمـادی  باعـث  کـه  شـده  بی سـرانجام  پـروژه ای  صـرف  هزینـه  ایـن  نشـده،  فکـر  و  نادرسـت 

نگرانـی مـردم ایـن شهرسـتان شـده اسـت.
در خصـوص ایـن پـروژه بایـد نماینـدگان شهرسـتان و شـورای شـهر بـا مسـئولین اسـتان بـه توافـق 

کننـد. برسـند و راه حلـی بـرای ایـن مشـکالت پیـدا 
وقتـی بـا شـهروندان در جمع هـای معمولـی از دغدغه هایـی چـون نافرجـام مانـدن فـرودگاه رامسـر 
رای گیـری  و  انتخابـات  وقـت  کـه  فـردا  کـه  می دانیـم  می گوینـد  اتفـاق  بـه  همـه  می گوییـم،  سـخن 
را  دادن  وعـده  مجلـس،  نمایندگـی  نامزدهـای  ماننـد  هـم  شـهر  شـورای  نامزد هـای  می رسـد، 
کار اهالـی  کسـب و  کـه می توانـد در رونـق  ح هـای ایـن چنینـی  کـرد! امـا در عمـل طر آغـاز خواهنـد 
شهرسـتان موثـر باشـد، همـواره در هاله هایـی از ابهـام باقـی خواهنـد مانـد. درسـت ماننـد همیـن 

اسـت. بـوده  ملـی  و  منطقـه ای  پروژه هـای  و  ح هـا  طر محـور  سـت  دهه هـا  کـه  فـرودگاه 



شوراها؛ کسی به معلوالن فکر می کند؟

کرمانی مقام نویسنده: 
کرمان استان: 

کرمان شهر: 
چالش ها:

• حقوق معلوالن
• فقدان تسهیات شهری برای معلوالن

• حقوق شهروندی

ایـران، یکـی دوتـا نیسـت؛ شـوراهای شـهر و روسـتا امـکان  مصائـب زندگـی اجتماعـی معلـوالن در 
بـرای  کرمـان  شـهرداری  اقـدام  نمونـه،  یـک  می شـوند.  محسـوب  وضـع  ایـن  ترمیـم  در  مهمـی 
سـاخت و نصـب پـل عابـر پیـاده روبـه روی سـازمان بهزیسـتی ایـن شـهر اسـت. احـداث حتـی ایـن 
کـه مـاه پیـش یکـی از اعضـای شـورای  کنـدی پیـش رفـت  کرمـان بـا  یـک پـل متمایـز نیـز چنـان در 
کیـد بر اهمیت  کمیسـیون خدمـات شـهری آن را نیـز برعهـده دارد، ضمن تا کـه ریاسـت  کرمـان  شـهر 
»مناسب سـازی معابـر شـهری بـرای معلـوالن« خواسـتار تسـریع در سـاخت و نصـب پـل مزبـور شـد.
کـن  اما منطقـی  مناسب سـازی  بـرای  اقدامـات  برخـی  شـاهد  کـه  اسـت  سـالی  چنـد  البتـه  کرمـان 
یـا  حرکتـی،  و  جسـمی  معلـوالن  بـرای  پارک هـا  مناسب سـازی  بـوده؛  شـهری  فضاهـای  و  عمومـی 
گل آن برجسـته و بـرای  کـه  برجسته سـازی خـط وسـط پیاده روهـای خیابـان شـریعتی از موزاییکـی 
آمـد و شـد نابینایـان آسـان تر اسـت، از آن جملـه اقدامـات محسـوب می شـود. هم چنیـن، بـه عنوان 
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گل هـای معطـر  نمونـه چنـد سـال قبـل در یکـی از پارک هـای شـهر )عصـای سـفید( سـعی شـد تـا از 
اسـتفاده شـود تـا نابینایـان از بـوی آن لـذت ببرنـد و یـا آب نماهـا به گونـه ای سـاخته شـد تـا نابینایـان 

صـدای آب را بشـنوند.
کـه  گی هایـی اسـت. نبایـد از یـاد بـرد  کرمـان، فاقـد چنیـن ویژ امـا متاسـفانه دیگـر پارک هـای شـهر 
که بیشـترین اسـتفاده از آن هـا صورت می گیـرد. افزون  پارک هـا ازجملـه مکان هـای عمومـی هسـتند 
کـه معلـوالن در اسـتفاده از فضاهـای سـبز و پارک هـا اولویـت  گفـت  بـر ایـن، بـا اطمینـان می تـوان 
کـه از نظـر جسـمی و حرکتـی و روحـی دارنـد آنـان را بـه شـکل مشـددی نیازمنـد  دارنـد زیـرا مشـکالتی 
کرمـان، نـه فضـای سـبز شـهر از توزیـع  اسـتفاده بیشـتر از فضاهـای عمومـی می سـازد. و متاسـفانه در 
فضایی- مکانی مناسـب برخوردار و نه امکانات الزم برای اسـتفاده معلوالن در آن ها فراهم اسـت.
کنـون تنهـا بـه ایـن جـا ختـم  کرمانـی نیـز تا پی گیری هـا دربـاره بهبـود شـرایط ایـاب و ذهـاب معلـوالن 

کـه سـه دسـتگاه اتوبـوس در ایـن شـهر بـرای معلـوالن، مناسب سـازی شـده اسـت. شـده 
کرمـان، حـدود ۱۵۰ هـزار معلـول در ایـن  گـزارش مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان  کـه بـه  قابـل اشـاره اسـت 

کـه از ایـن تعـداد، حـدود ۴۵ هـزار نفـر دارای معلولیـت شـدید هسـتند. اسـتان زندگـی می کننـد 
گـوار اسـت و آنـان محتـاج نـگاه ویـژه  کـه بـه چـه میـزان وضـع معلـوالن نا آمـار مزبـور نشـان می دهـد 

شـورای شـهر و شـهرداری هسـتند.

مصائب معلوالن برای آمد و شد
کـه معلوالن نمی تواننـد آزادانه و  کشـور این اسـت  کـه واقعیـت تلخ و اسـف بار در  کرمـان،  نـه فقـط در 
که این شـهر  کرده  بـه سـهولت تـردد داشـته باشـند. چنان کـه یـک عضـو شـورای شـهر قزویـن تصریـح 

کیفیـت الزم بـرای زندگـی شـهروندان دارای معلولیت برخوردار نیسـت. از 
کمیسـیون سـالمت شـورای شـهر تهـران نیـز معتقـد اسـت: »دسـتگاه های دولتـی و عمومـی  رییـس 
کشـور اعـم از شـهرداری ها بـه وظایـف قانونی شـان در خصـوص مناسب سـازی معابـر بـرای جامعـه 

معلـوالن عمـل نکرده انـد.«
کـه  کسـانی  تـرد معلـوالن و  بـرای  اینکـه معابـر در تهـران  بـا بیـان  ایـن عضـو شـورای شـهر پایتخـت 
مشـکالت حرکتی جدی دارند، مناسـب نیسـت، افزود: »براسـاس سرشـماری سـال ۱۳۹۰، در ایران 

حـدود یـک میلیـون نفـر معلـول وجـود دارد.«
کشـور صـورت  کـه »مناسب سـازی« بـرای آمـد و شـد و حمـل و نقـل معلـوالن در  واقعیـت آن اسـت 
نگرفتـه اسـت. مقصـود از مناسب سـازی، اصـالح محیـط و تـدارک وسـایل حمـل و نقـل به گونـه ای 
کـن  کـه افـراد معلـول قـادر باشـند آزادانـه و بـدون خطـر در محیـط پیرامـون خـود )اعـم از اما اسـت 
کننـد و بـا حفـظ اسـتقالل  عمومـی، معابـر شـهری و بین شـهری و سـاختمان های عمومـی( حرکـت 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  محیطـی،  تسـهیالت  از  انسـانی  منزلـت  و  شـأن  رعایـت  و  فـردی 

کـه در ایـران امـروز مفقـود اسـت. بهره منـد شـوند. وضـع و توصیفـی 
کـه »مشـکل اصلـی معلـوالن مناسـب  رحمـت اهلل حافظـی، عضـو شـورای شـهر تهـران اذعـان می کنـد 

نبـودن خیابان هـا، معابـر و حمـل و نقـل عمومـی شـهری اسـت.«
کـه »متاسـفانه معابـر  کیـد می کنـد  تا نیـز  تهـران  کری، یـک عضـو معلـول شـورای شـهر  مجتبـی شـا
کـه  کـه بایـد نمی دهـد؛ واقعیـت ایـن اسـت  شـهری فعلـی مـا اجـازه تـردد بـه افـراد معلـول را آن گونـه 

افـراد معلـول نمی تواننـد بـه راحتـی برنامه هـای خـود را در سـطح شـهر انجـام دهنـد.«
کـه مطابـق اصـول ۲۸ و ۲۹ قانـون اساسـی، دولـت موظـف  خ می دهـد  گـوار درحالـی ر ایـن وضـع نا
کید، شـامل  کـه این تا کند  کار و شـرایط مسـاوی ایجـاد  اسـت بـرای تمامـی افـراد جامعـه اشـتغال بـه 
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جامعـه معلـوالن نیـز می شـود.
کـه در سـال ۸۳ بـه تصویـب رسـیده دولـت موظـف شـده  افـزون بـر ایـن، در قانـون جامـع معلـوالن 
کنـد و حمایت هـای الزم را از آن هـا به عمـل  زمینه هـای الزم را بـرای تأمیـن حقـوق معلـوالن فراهـم 

آورد.
که  در تبصره هـای قانـون مزبـور، تمامـی دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای عمومـی موظـف شـده اند 
کـه امـکان اسـتفاده و بهره منـدی  کننـد  کـن عمومـی و معابـر را به گونـه ای طراحـی  سـاختمان ها و اما

از آن هـا بـرای معلـوالن هم چـون افـراد عـادی فراهم شـود.
از  دسـته  آن  بـرای  کار  پایـان  پروانـه  صـدور  از  هسـتند  موظـف  نیـز  شـهرداری ها  ایـن،  بـر  عـالوه 
نکرده انـد،  فراهـم  معلـوالن  بـرای  را  الزم  اسـتانداردهای  کـه  عمومـی  و  دولتـی  سـاختمان های 

کننـد. خـودداری 
کیدهـای قانونـی، هنـوز امـکان آمـد و شـد در سـطح شـهرها و بین شـهرها برای  بـا وجـود تمـام ایـن تا

کمتریـن اعتنـا را بـه معلـوالن دارند. گـوار اسـت و مدیریت هـای شـهری  معلـوالن نا

معلوالن و شوراها
»کـس نخـارد پشـت مـن، جـز ناخـن انگشـت مـن«؛ تـا معلـوالن خـود اراده تغییـر را متحقـق نکننـد، 
»در« بـر همیـن »پاشـنه« خواهـد چرخیـد. بـدون مطالبه محـوری و درخواسـت علنـی و بلنـد شـدن 
ایـن،  نیسـت.  ممکـن  معنـادار  تغییـر  معلـوالن،  خـود  شـدن  پیشـگام  بـدون  و  معلـوالن،  صـدای 
مسـتلزم حضـور فعـال معلـوالن در مدیریـت شـهر و روستاسـت؛ چـه مشـارکت فعـال در رونـد برگزاری 
انتخابـات شـوراها بـه عنـوان یـک شـهروند پیگیـر حقـوق مدنـی خـود، و چـه حضـور موثـر بـه عنـوان 

یـک نامـزد عضویـت در شـورا.
اعتنـا محسـوب  قابـل  الگـوی  و  یـک شـاهد مهـم  تهـران  کنونـی شـورای شـهر  علـی صابـری، عضـو 
دادگسـتری  وکیـل  و  حقـوق  دکتـرای  دانش آموختـه  اسـت،  )نابینـا(  معلـول  خـود  کـه  او  می شـود. 
اسـت. صابـری در انتخابـات شـوراهای چهـارم، نفـر ۳۴ فهرسـت منتخبـان تهـران شـد و در جایـگاه 
کـه او وارد ترکیـب  گرفـت. وضـع در شـورای پایتخـت به گونـه ای پیـش رفـت  سـوم علی البدل هـا قـرار 

اصلـی شـورا شـد.
کـرد؛  ح  انتخاباتـی خـود مطـر تبلیغـات  را در  برنامه هـا  از اهـداف و  صابـری فهرسـت قابـل توجهـی 

ازجملـه:
و  افـراد  سـایر  بـا  برابـر  شـهروندانی  به عنـوان  معلولیـت  دارای  افـراد  انسـانی  منزلـت  و  شـأن  ارتقـاء 

شـهری. محیـط  در  آن هـا  بـرای  جامعـه  افـراد  سـایر  بـا  برابـر  امکانـات  تخصیـص  راه  در  کوشـش 
معابـر،  ازجملـه  شـهری  فضاهـای  و  امکانـات  درصـدی  صـد  مناسب سـازی  جهـت  در  تـالش 
سـاختمان ها، محیط هـای تفریحـی، فضاهـای ورزشـی، وسـایل حمـل و نقـل عمومـی و غیـره جهت 

معلولیـت. دارای  افـراد  اسـتفاده 
کنـد، امـا  هرچنـد بـه شـکلی قابـل حـدس، صابـری نتوانسـته اهـداف و برنامه هـای خـود را متحقـق 
قطعـا حضـور وی در شـورای پایتخـت، مجـال مناسـبی بـرای پی گیـری ایـن وعده هـا، و جلـب توجـه 

بیـش از پیـش اعضـای شـورا و شـهرداری پایتخـت بـه مصائـب و نیازهـای معلـوالن شـده اسـت.
کـه سـاخته شـده اسـت، بـه ایـن آسـانی ممکـن نیسـت؛  کـه »تغییـر در شـهری  کیـد می کنـد  او خـود تا
کامـل نخواهـد  ایـن مسـیر یـک پروسـه اسـت و بایـد قـدم بـه قـدم رفـت و در آینـده نزدیـک نتیجـه 
ایـن  توده هاسـت.  افیـون  دو  هـر  افراطـی  بدبینـی  یـا  خوش بینـی  بـود؛  واقع بیـن  بایـد  داشـت. 

کـه مـا قـدم بـه قـدم جلـو برویـم.« واقع بینـی ایجـاب می کنـد 
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درنهایـت  شـوراها،  ترکیـب  ارتقـاء  بـرای  کشـور  معلـوالن  هدفمنـد  اقـدام  و  بابرنامـه،  و  اثباتـی  خیـز 
پیامدهـای تدریجـی و مثبتـی بـرای بهبـود وضـع زندگـی روزمـره و اجتماعـی معلـوالن در پـی خواهـد 

گـر اراده و انگیـزه الزم بـرای ایـن خیـز ایجابـی در معلـوالن موجـود باشـد. داشـت؛ ا
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شهرداری یا دست فروشان؛ حق با کیست؟

نویسنده: پریناز پیرنیا
گیان استان: 

شهر: هشتپر
چالش ها:

• چالش های دست فروشان
کار کسب و   •

• حقوق شهروندی
گردشـگری شـهرهای ایـن اسـتان محسـوب  گیـالن از دیربـاز یکـی از جاذبه هـای  بازارهـای محلـی 
کوچـک خـود مثـل میـوه و  می شـده اند. عـالوه بـر آن مـردم شـمال ایـران در ایـن بازارهـا تولیـدات 
کـه نانـی بـه خانـه ببرنـد و مـردم  غ و اردک خـود را می فروخته انـد  غ و مـر سـبزی، ماهـی، تخـم مـر
کـه غذایـی سـر سـفره ی فرزنـدان و خانواده شـان بگذارنـد.  دیگـری نیـز خریـدار ایـن ارزاق بوده انـد 
کـه هـر یک نـام یکی از  کنـاری یکشـنبه بازار. ایـن بازارهـا  در یـک محلـه شـنبه بازار اسـت، در محلـه ی 
روزهـای هفتـه را بـر خـود دارنـد، از محلـه ای بـه محلـه ی دیگـر بـه صـورت هفتگـی منتقـل می شـوند 
گیـالن هسـتند و برایـش شـعرها و ترانه هـا سـروده اند.  از فرهنـگ زندگـی مـردم  و در واقـع بخشـی 
کـردن وقت شـان در مرکـز خریدها و فروشـگاه های  حتـی مسـافران و توریسـت ها نیـز بـه جـای سـپری 
گران قیمـت، ترجیـح می دهنـد از ایـن بازارهـای محلـی سـوغاتی بخرنـد. از ترشـی و  شـیک و مـدرن و 
کـه زنـان و دختـران در اوقـات  کوچـک و سـاده  گرفتـه تـا صنایـع دسـتی  آلوچه هـا و مرباهـای محلـی 

گردشـگران مشـتری دارد. فراغـت در خانه هـا تولیـد می شـود، میـان 
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پنجشنبه بازار هشتپر
کرده انـد.  کـه در همسـایگی هـم بسـاط  در پنجشـنبه بـازار هشـتپر بـا زن و مـردی همـکالم می شـوم 
غ و خروس هـای پـا بسـته ی جلـوی مـرد دسـت فروش بـال بـال می زننـد و تن شـان را روی زمیـن  مـر
از بسـاط دور می شـود می گیـرد و سـر جایـش  کـه دارد  را  گاهـی یکی شـان  از  می کشـانند و مـرد هـر 
غ رنگی میان شـان اسـت  می گذارد. بسـاط سـفید زن نیز حاوی پنیر محلی اسـت و سـبدی تخم مر
گوچـه خانـم زن و شـوهرند.  کـدام اسـت. امـا محمـد آقـا و  کـه مشـتری در نـگاه اول نمی فهمـد مـال 
که از چیـن و چروک  گوچـه خانم با وجود سـن و سـالی  گوچـه بـه فتـح چ بـه ترکـی یعنـی زیبـا و به حـق 
گوچه خانم می گوید: »دخترم  چهره اش پیداسـت، زیباسـت. از زندگی جمع و جورشـان راضی اند. 
کردیـم رفـت تهـران، جـاده سـاوه. دو پسـرم را هـم زن دادیـم و خـدا رو شـکر دست شـان بـه  را عـروس 
دهن شـان می رسـد. مـا هـم زندگـی سـاده ی خودمـان را داریـم و خـدا را شـکر می گـذرد.« محمـد آقـا 
می گویـد: »ایـن سـبک زندگـی ماسـت، یـک وقـت ننویسـی فقیرنـد؟!« بعـد بلنـد بلنـد می خنـدد و 

می گویـد: »قسـمت مـا هـم از زندگـی ایـن بـوده. ناراضـی نیسـتیم از رضـای خـدا.«

شنبه بازار رشت
شـنبه بازار رشـت اسـت. هـوا سـرد و بارانـی اسـت امـا ایـن باعـث نمی شـود خیابـان خلـوت باشـد. 
گیـالن همیشـه بارانـی اسـت مگـر خالفـش ثابـت شـود. مـردم چتـر بـه دسـت در حـال پرسـه زدن در 
بـازار نشسـته سـفره ای پالسـتیکی جلویـش  از  گوشـه ای  کـه  بازارنـد. سـراغ زن میان سـالی مـی روم 
اسـت.  بسـته  بـا پالسـتیکی  را  کـدام  هـر  تـه  کـه  و سـبزی های نحیفـی جلویـش چیـده  کـرده  پهـن 
گوجـه و فلفل.  می پرسـم این هـا چیسـت؟ می گویـد: »نشـای بادمجـان سـت مـادر جان. این هـا هم 
گوجـه  کیلـو  کدامـش چنـد  بـکاری تـوی ایـن هـوا خـوش بـار مـی آورد و الزم نیسـت از بـازار بخـری. هـر 
بادمجـان می دهـد.« می پرسـم شـغلت همیـن اسـت؟ می گوید: »شـغلم همین اسـت و خانه داری و 
بچه داری. شـوهرم عمرش را داده به شـما و خودم سرپرسـت خانوارم. دو روز هفته این جا هسـتم 
و دو روز هم فومن. بخور و نمیری در میاید. مشـتری ها مرا می شناسـند و خدا را شـکر نان شـبمان 

گـر یـک روز نتوانـم بیایـم آن شـب محتـاج نانیـم.« در می آیـد. امـا ا
او شـش بچـه دارد، سـه دختـر، سـه پسـر. دختـر بزرگش امسـال دیپلم می گیـرد و بقیـه دانش آموزند. 
کـه  کمکـش می کننـد امـا او ترجیـح می دهـد  گاهـی  کـه دبیرسـتانی هسـتند  کـه دو پسـرش  می گویـد 
بـه  را  او  از مشـتریان  بـه جایـی برسـند. صـدای »سـالم خالـه پـری« یکـی  را بخواننـد و  درس شـان 

خوش وبشـی دوسـتانه می کشـاند و تنهایشـان می گـذارم.
گرفتـه اسـت. پـر سـر و صـدا  حسـن آقـا بسـاط نارنجـی پرتقالـش بخـش نسـبتا بزرگـی از شـنبه بازار را 
گاهـی هـم شـوخی ای می کنـد و مشـتری ها و رهگـذران را می خندانـد.  مشـتری ها را فـرا می خوانـد و 
انـرژی  و  ایـن هـم وقـت  بعـد می پرسـم: صـرف دارد  و  بیانـدازد  راه  را  منتظـر می شـوم مشـتری اش 
بگـذارد بـا ایـن قیمـت میوه هایـش را بفروشـد؟ صریـح و خنـدان می گویـد: »پیشـنهاد دیگـری داری 
کنـم؟ سـر بـاغ می خرنـد بـه قیمـت؟ واهلل ایـن جـا هـم بـه قیمـت  خواهـرم؟ ایـن جـا نفروشـم چـه 
بـا فـروش محصـوالت  نمی فروشـم!« او بـاغ دار اسـت و بخشـی از زندگـی خانـواده ی پنـج نفـره اش 
که بخشـی را برایش  فصلـی بـاغ در بـازار محلـی می گـذرد. بقیـه اش هم از شـالیزار و فروش محصولش 
ک سـاالنه ی خودشـان اسـت و فـروش بـه دوسـت  مشـتری ثابـت از تهـران دارد و بخشـی را هـم خـورا
کـه در  و فامیـل. عـالوه بـر همسـر و سـه فرزنـدش، هزینـه ی زندگـی مـادرش را هـم تامیـن می کنـد 

نزدیکـی آن هـا بـه تنهایـی زندگـی می کنـد.
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کنار خیابان دست فروشی در 
که  چهارشـنبه قبل از ظهر اسـت. در میدان شـهرداری پرسـه می زنم. پر اسـت از دسـت فروش هایی 
کـه بعضـی می گذرنـد و بعضـی می ماننـد، نگاهـی می کننـد،  کرده انـد و رهگذرانـی  در پیـاده رو بسـاط 
کـرده نکـرده، می گذرنـد. اطـراف میـدان شـهرداری رشـت تقریبـا  جنس هـا را برانـداز می کننـد، خریـد 
همیشـه شـلوغ اسـت و بخـش زیـادی از ایـن شـلوغی بـه خاطـر بسـاط های دست فروشـان اسـت. 
که اغلب به دلیل نداشـتن  خیابـان شـیک و خیابـان مطهـری هـم همین طور اسـت، امـا آیا این افراد 
سـرمایه و مغـازه و یـا مهارت هـای شـغلی مجبـور بـه دست فروشـی شـده اند، چـاره ی دیگـری دارنـد؟

گذرهـا و خیابان هـای اطـراف شـنبه بازار شـکایت دارنـد.  ج  ج و مـر گـذری از شـلوغی و هـر راننـدگان 
گاهـی حرف تنـدی هم به همدیگـر یا به دسـت فروش ها می زنند.  اغلـب اخم شـان تـوی هـم اسـت و 
که چند دقیقه ای اسـت پشـت ترافیک مانده می پرسـم آیا این راه بندان همیشـگی  از زن راننده ای 
کرده انـد. راه پنـج دقیقـه ای را چهـل  اسـت؟ می گویـد: »زندگی مـان را ایـن دسـت فروش ها مختـل 
راه بنـدان  پشـت  کـه  اسـت  دقیقـه  ده  از  بیشـتر  االن  بـروم.  می کشـد  طـول  سـاعت  یـک  تـا  دقیقـه 

مانـده ام.«
کنـار پیـاده رو بسـاط فـروش روسـری دارد می گویـد: »مـن مشـتری هایم را ایـن  کـه در  پسـر نوجوانـی 
کـه قبـل  کـه مشـتری دارم و حـاال نمی توانـم همـه ی اعتبـار ایـن همـه سـال را  جـا دارم. سال هاسـت 
ج  کـه مثـال سـامان دهی بشـوم؟ زندگـی خـر کار می کـرد، بگـذارم و بـروم بـه جایـی  از مـن هـم پـدرم 
کـه جوانـی ام را ایـن جا پای بسـاط دست فروشـی بگذرانم؟« دارد. فکـر می کنیـد مـن خوشـم می آیـد 
گفـت: طبـق قانـون شـهرداری ها شـهرداری  گذشـته  معـاون خدمـات شـهری شـهرداری رشـت سـال 
جمـع آوری  اجتماعـی  تبعـات  بـه  توجـه  بـا  امـا  نیسـت،  دست فروشـان  سـامان دهی  بـه  موظـف 
کـه از ایـن راه امـرار معـاش می کننـد، شـهرداری  کمـک بـه شـهروندانی  دست فروشـان و هم چنیـن 
تـالش دارد بـا تملـک و خریـداری چنـد قطعـه زمیـن بـه سـامان دهی دست فروشـان بپـردازد. علـی 
سـامان دهی  بـرای  بایـد  می افزایـد:  رشـت  شـهر  مرکـزی  پیـاده راه  احـداث  بـه  اشـاره  بـا  بهارمسـت 

کـه پیشـینه ی حضـور ۴۰ سـاله دارنـد راه کار اساسـی بیابیـم. دست فروشـان بافـت مرکـزی 
شـهرداری  هرچنـد  و  اسـت  شـده  راه انـدازی  رشـت  مرکـزی  بخـش  فرهنگـی  پیـاده راه  ایـن  حـاال 
کـرده دست فروشـان تنهـا بعـد از سـاعت ۸ شـب  دست فروشـی در ایـن منطقـه را ممنـوع و اعـالم 
آن  اطـراف  در  هم چنـان  روز  سـاعت های  بیشـتر  در  امـا  کننـد،  بسـاط  منطقـه  ایـن  در  می تواننـد 
سـایر  و  فرمانـداری  شـهر،  شـورای  شـهرداری،  می رسـد  نظـر  بـه  مشـغول.  کارشـان  بـه  و  هسـتند 
نخواهنـد  نکننـد،  مهیـا  دوره گـرد  فروشـندگان  بـرای  رضایت بخشـی  امکانـات  تـا  محلـی  مسـئوالن 

کننـد. حـل  را  دست فروشـی  معضـل  توانسـت 
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برای داشتن رزومه درخشان، در 
چالوس شهردار می شوند

بـه  اساسـی،  قانـون  در  کاغـذ  روی  از  سـال ها  از  پـس  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای  کـه  زمانـی  از 
واقعیـت تبدیـل شـد و رکـن تـازه ای بـه سـاختار مدیریت امور در جمهوری اسـامی افزوده شـد، 
گاه و بـی گاه،  حاشـیه هایی نیـز بـه متـن ضمیمـه شـد. انتصـاب شـهرداران تـازه، برکناری هـای 
اختـاف نظرهـای جنجالـی، اختاس هـا و سـوء اسـتفاده های برخـی از اعضـاء از اختیـارات و 
وظایـف قانونـی، صف کشـی های رسـانه ای، پرونده سـازی های تکـراری و مـواردی مشـابه، بـه 

کشـور پیونـد خـورده اسـت. ایـن نهـاد و اعضـای آن در سراسـر 

شــهری که هر سال سه شهردار عوض می کند
نویسنده: سهیل مازنی

استان: مازندران
شهر: چالوس

چالش ها:
• ترافیک

کار کسب و   •
• ضعف مدیریت شهری
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یکـی از محورهـای اصلـی تشـکیل شـوراها، سـپردن امـور شـهری و منطقـه ای بـه منتخبـان مسـتقیم 
مـردم و اعمـال نظـارت توسـط آن هاسـت. بـه تعبیـری دیگـر ایـن نهـاد برای این تشـکیل شـده اسـت 
تـا بـا توجـه بـه اتصـال بی واسـطه با مردم، و اخذ نمایندگی از آن ها برای پیشـبرد امـور، باری از دوش 

مـردم بـردارد. امـا آیـا بـا توجـه بـه عملکـرد چنـد دوره اخیر، این هـدف تحقق یافته اسـت؟
کـه بـار دیگـر بـه زمـان ثبت نـام نامزدهـای شـورای شـهر نزدیـک می شـویم، بـه سـراغ  در ایـن روزهـا 
چند تن از شـهروندان شهرسـتان چالوس رفتم تا در خصوص مشـکالت این شـهر، عملکرد شـوراها 

کنـم. و توقـع مـردم از اعضـای شـورای شـهر پـرس و جـو 

شورای شهر راهی برای پارتی بازی
سـهیل مهنـدس بـرق اسـت و از قشـر تحصیلکـرده جامعـه بـه حسـاب می آیـد و در خصـوص عملکـرد 
شـوراها می گویـد: »مـن اساسـا بـا شـورای شـهر مخالفـم به دلیـل اینکـه اعضـای شـورای شـهر فقط به 

فکـر رای آوردن هسـتند و وقتـی رای می آورنـد و وارد شـورا می شـوند مـردم را فرامـوش می کننـد.«
کیـد بـر اینکـه اعضـای شـورای شـهر » با وارد شـدن به شـورای شـهر فقط راه هـای پارتی بازی  وی بـا تا
کاری باشـد و بتوانـد آشـنایی  کسـی بـه دنبـال مجـوز بـرای  گـر  را بـاز می کننـد« می گویـد: »مثـال اینکـه ا
کنـد مشـکلش حـل می شـود، یـا اینکـه اعضـای شـورای شـهر بـا یکدیگـر توافـق ندارنـد،  در شـورا پیـدا 
کـس در شـورای بـرای خـود رئیـس اسـت و سـاز خـود را می زند، آن ها حتـی برای انتخاب شـهردار  هـر 

هـم اختـالف نظـر دارند.«
کی اسـت و می گویـد: »شـهردار چالـوس هـر چنـد مـدت  سـهیل از بی ثباتـی در مدیریـت شـهری شـا
کند مدتی  کـه بخواهـد برای خـودش یک رزومه درخشـان درسـت  کـس  یک بـار عـوض می شـود، هـر 
شـهردار چالـوس می شـود، بـه نظـرم بـا ایـن وضعیت شـهردار بایـد با رای مـردم انتخاب شـود تا همه 
کنند. با ایـن اختالفات  کسـی، چـه چیـزی را طلـب  تکلیـف خـود را بداننـد، مـردم بایـد بداننـد از چـه 

شـهر بـه جایی نمی رسـد.«
که  وقتـی بـه فهرسـت شـهرداران شـهر چالوس نـگاه می کنیم به لیسـت بلند باالیی برخـورد می کنیم 
کنون شـهر چالوس سـیزده شـهردار و سرپرسـت  حرف های سـهیل را تایید می کند. از سـال ۱۳۹۲ تا
کـه  کمـی بیـش از سـه شـهردار در هـر سـال! ایـن در حالـی اسـت  را بـه خـود دیـده اسـت. و ایـن یعنـی 
از ابتـدای تشـکیل شـوراها تـا سـال ۹۲ چهـارده شـهردار و از ابتـدای انقـالب ۱۳۵۷ تـا سـال ۹۲ در 

مجمـوع بیسـت تـن بـه سـمت شـهرداری شـهر چالـوس رسـیده بودند.
سـهیل از اختالف نظرهـای بی نتیجـه اعضـای شـورای شـهر هـم دل خوشـی نـدارد و می گویـد: »بـه 
جـای ایـن اختـالف نظرهـا بایـد فکـری بـه حـال رفـاه و آسـایش مـردم بکننـد، مـا در ایـن شـهر یـک 
گـر  ا اینجـا  یـا سـاری.  تهـران  ببریـم  بایـد  یـا  را  نداریـم. مریض هایمـان  بیمارسـتان تخصصـی خـوب 
ماشـین مان خـراب شـود نمایندگـی خـودرو نداریـم. بایـد سـاعت ها برویـم بـه سـمت شـرق مازندران 
کـرده  کنیـم. ایـن مسـائل زندگـی را بـرای مـردم سـخت  تـا بتوانیـم در نمایندگـی ماشـین مان را تعمیـر 

اسـت.«
آیـت اهلل طالقانـی«  کشـور، بیمارسـتان »فوق تخصصـی  بـا حضـور مقامـات  البتـه چنـد سـال پیـش 
کافـی سـبب رفـع دغدغه هـای شـهروندان چالـوس را  چالـوس هـم افتتـاح شـد، امـا ظاهـرا بـه انـدازه 

مهیـا نکـرده اسـت.

کاسته است ترافیک از درآمدمان 
ترافیـک  چالـوس  »در  می گویـد:  مشـکالتش  خصـوص  در  او  اسـت.  کسـی  تا راننـده  یـک  احمـد 
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کوچـک  ک اسـت، بزرگ تریـن مشـکل مـا ترافیـک شـهر اسـت، بـا اینکـه چالـوس یـک شـهر  وحشـتنا
می مانیـم.« ترافیـک  در  سـاعت ها  روز  هـر  مـا  اسـت 

کاهـش درآمـدش می دانـد و می گویـد: »ترافیـک بیـش از انـدازه باعـث  او معضـل ترافیـک را سـبب 
کنیم، نوشـهر  کسـب درآمد  که باید  کاری ما از دسـت برود و نتوانیم آنطور  شـده تمام سـاعت مفید 
کیلومتـر آنطرف تـر از چالـوس اسـت اما هیچ وقت ترافیک نیسـت و می تـوان در عرض ۱۰ دقیقه  چنـد 

کم.« کسـی  کرایه تا از سـر شـهر بـه انتهـای شـهر رفـت. در چالـوس ترافیـک زیـاد اسـت و 
زبـان  از  نیسـت و شـکایت های مشـابه  بـه شـهر چالـوس  کسـی ران ها منحصـر  تا نارضایتـی  معضـل 
کسـی ران ها بـا وجود  ح شـده اسـت. به خصـوص اینکـه تا راننده هـای شـهرهای دیگـر هـم بارهـا مطـر
کـه ملـزم بـه اجرایـش هسـتند، از مسـافربران شـخصی دل پـر  همـه سـخت گیری ها و آیین نامه هایـی 
کسـی رانان موضـوع را عام تـر  کیـد بـر مشـکل ترافیـک و تاثیـر آن بـر امـرار معـاش تا دردی دارنـد. امـا تا

می کنـد.
از همیـن منظـر احمـد در خصـوص عملکـرد شـورای شـهر هـم می گویـد: »زمـان انتخابـات شـوراها 
کاندیدهـا چـون می دانند بزرگ ترین مشـکل مردم ترافیک شـهری اسـت همه آن هـا وعده می دهند 
کنـون هیچ اتفاقـی نیافتاده، آش همان آش اسـت  کـه در ایـن دوره ایـن مشـکل حـل می شـود، امـا تا

کاسـه.« کاسـه همان  و 
کـز خرید زیادی  کمبـود پارکینـگ در شـهر هـم اشـاره دارد و می گویـد: »شـهر چالـوس مرا او بـه مشـکل 
کـرده، مـردم بـرای خریـد  کـدام پارکینـگ ندارنـد، همیـن مسـاله مشـکل را چنـد برابـر  دارد امـا هیـچ 
ج  ج و مر کننـد، همیـن مسـاله باعـث هـر کجـا پـارک  بیـرون می آینـد امـا نمی داننـد ماشین هایشـان را 

می شـود، مـا نمی دانیـم باالخـره ایـن مشـکالت در چـه دوره ای حـل می شـود.«

از نظر توریست ها چالوس جزو شهرهای شمال نیست
حسـین صاحب یک »فسـت فود« در مرکز شـهر چالوس اسـت. او در خصوص شـغل اش و مشـکالت 
کسـب درآمـد  کنیـم و بـرای  پیرامـون اش می گویـد:» مدتهـا زحمـت می کشـیم تـا بتوانیـم پـول جـور 
کنیـم، ماه هـا بـه دنبـال مجـوز می دویـم، مشـکالت سـازمان بهداشـت را پشـت  حـالل یـک مغـازه بـاز 

سـر می گذاریـم، امـا چـه فایـده، هیـچ وقـت درآمدمـان مکفـی نیسـت.«
مشـکالت  از  یکـی  را  توریسـت ها  انتظـارات  بـا  شـهر  توریسـتی  ظرفیت هـای  نبـودن  متناسـب  او 
کـه بـه شـمال سـفر می کننـد چالـوس را جـزو  فعالیـت اش می دانـد و می گویـد: »انـگار توریسـت هایی 
گـذر اسـت، نمی دانـم شـاید بـه خاطر  شـهرهای شـمالی بـه حسـاب نمی آورنـد، چالـوس فقـط محـل 
کالرآبـاد و  کیلومتـری چالـوس هـم سـمت نوشـهر و هـم  ترافیـک بیـش از انـدازه شـهر اسـت. در چنـد 

گـزاف دارنـد.« متـل قـو رسـتوران ها بـا قیمت هـای بـاال درآمدهـای 
کسـب درآمد می کنند« و همین  کید بر اینکه »شـهرهای شـمالی با رفت و آمد توریسـت  حسـین با تا
مسـاله را عامـل زنـده نگـه داشـتن شـهر می دانـد، یـادآور می شـود:» بومی هـا بـا درآمـد محدودشـان 
کمتـر بومـی بـه رسـتوران می آیـد  نمی تواننـد هزینه هـای جانبـی هـم داشـته باشـند بـه همیـن علـت 
کـه  گـر هـم درآمـدی باشـد در حـدی اسـت  گـر توریسـت ها نباشـند مـا تقریبـا درآمـدی نداریـم و ا و ا

بتوانیـم مغـازه را روی پـا نگـه داریـم.«
نمی دانـم  »واقعـا  می دهـد:  پاسـخ  کـه  می پرسـم  چالـوس  شـهر  شـورای  عملکـرد  خصـوص  در  او  از 
شـورای شـهر چـه کاری می توانـد برایمـان انجـام دهد، امـا امیـدوارم حداقل برای جذب توریسـت به 

کاری انجـام دهنـد و ایـن مشـکالت حـل شـود.« شـهر 
اقامـت  مـدت  بـودن  کـم  بـر  کیـد  تا ضمـن  چالـوس  شـهر  فرمانـدار  زنـدی،  ناصـر  محمـد  هرچنـد 
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گردشـگری ایـن شـهر از سـوی »کارگـروه  گردشـگرها در ایـن شـهر، خبـر از بررسـی مشـکالت و موانـع 
بـود.  داده  مازنـدران«  اسـتان  گردشـگری 

گفته بود:  گردشـگری دانسـته بـود و  او البتـه عـدم شـفافیت را یکـی از موانـع سـرمایه گذاری در زمینـه 
گردشـگری وارد شـویم بایـد موانـع فـراروی برطـرف شـود، زیـرا در حـال  گـر بخواهیـم در حوزه هـای  »ا

گذار از جمله مشـکالت اسـت.« حاضـر عـدم شـفافیت برخـورد بـا سـرمایه 
که شورا  بسـیاری از مشـکالت شـهر توریسـتی مانند چالوس، در حیطه تصمیم گیری های شهر است 
کـه یکـی از ایـن مشـکالت بـرای یکـی از خیابان هـای  کنیـد  و شـهرداری متولـی آن هـا هسـتند. تصـور 
گاوهـا در خیابان هـای اصلی« اسـت.  توریسـتی شـهر، یعنـی خیابـان »رادیـو دریـا«، معضـل »جـوالن 

کـه بـا یـک برنامه ریـزی مناسـب و تصمیم گیـری مسـووالنه بـه راحتـی قابل حل اسـت. مشـکلی 
کـه شـورای شـهر بایـد خانـه امـن و قابـل اعتمـاد مـردم  بسـیاری از شـهروندان بـر ایـن بـاور هسـتند 
کاندیدها فقط  گر قرار باشـد  کاهش و حل مشـکالت شـهری نداشـته باشـند. اما ا باشـد و هدفی جز 
کسـی  شـعار دهنـد و بعـد از انتخـاب شـدن هیـچ عملکـرد قابـل لمسـی نداشـته باشـند، آنوقـت چـه 
کـه اعضـای شـورای شـهر  گـر قـرار باشـد  بایـد پاسـخ گوی آسـیب های وارده بـه اعتمـاد مـردم باشـد؟ ا
کسـی بـه  کـس بـه فکـر مصلحـت خـود باشـد، پـس چـه  هـم بـا یکدیگـر اختـالف داشـته باشـند و هـر 

فکـر مـردم اسـت؟
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عقد ازدواج کودکان در سکوت 
شوراها بسته می شود

مـادرم همیشـه می گفـت مـن و تـو بـا هـم بـزرگ شـدیم. مـن تـو را مثـل عروسـک در آغـوش می گرفتـم 
کثیـف  قنداقـت خیلـی  یـا  گرسـنه می شـدی،  وقتـی  گریـه می کـردی،  گاهـی  امـا  بـازی می کـردم.  و 
که چـه معنایی می دهد.  گریه ات را می شـناختم. می دانسـتم  می شـد یـا خوابـت می گرفـت. صـدای 
گاهـی مجبـور بـودم تـو را بـه »آباجـی« بسـپارم.  کـرده ای. امـا  کـی جایـت را خیـس  گرسـنه ای و  کـی 
کارهـا  کنـی و یـا ببوسـی، امـا حـاال تـو از ایـن  کـه بچـه ات را پیـش بزرگ ترهـا بغـل  زمـان مـا عیـب بـود 
کوچـک و بزرگـی مثـل زمـان مـا نیسـت. آباجـی مـادر پـدرم بـود. مـا بـا هـم زندگـی  می کنـی. احتـرام 
کـردم و بچـه دار هـم شـدم، مـادرم بـا آباجـی در همـان خانـه ی قدیمـی  می کردیـم. وقتـی مـن ازدواج 

کـردم بـه خانـه ی مادرشـوهرم رفتـم. کـه ازدواج  زندگـی می کـرد. مـن هـم 
کرده و از  کارش تبدیل  کبـری. ز می گویـد. او آرایشـگر اسـت. بخشـی از خانـه اش را بـه محـل  این هـا را 
درآمـدش راضـی اسـت. ۳۶ سـاله اسـت و سـه فرزنـد دارد. در منطقـه نیـار اردبیـل زندگـی می کنـد. او 

نویسنده:سارا میکاییلی
استان: اردبیل

شهر: اردبیل
چالش ها:

کودکان • ازدواج 
• فقر

• حقوق شهروندی
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می گویـد: آن وقت هـا نیـار روسـتا بـود و مثـل االن جـزو اردبیـل نشـده بـود. البتـه مـن مدرسـه رفتـه ام 
کـه خواسـتگار داشـتم. آباجـی می گفـت دختـر نبایـد خیلـی  کـم سـن و سـال تر بـودم  و سـواد دارم. 
کـه تـوی روی آباجـی  کنـد. امـا مـادرم مقاومـت می کـرد. نـه ایـن  در خانـه بمانـد و بهتـر اسـت شـوهر 
بایسـتد، امـا بـه پـدرم می گفـت مـن از زندگـی ام هیـچ چیـز نفهمیـده ام و می خواهـم دخترمان بیشـتر 
کند. مادرم بعد از من هفت شکم دیگر زایید. ما هشت بچه بودیم. سه خواهر و پنج برادر.  بچگی 
کرده و می گوید  که ازدواج  کبری پانزده سـاله بوده  آخرین برادرم هم سـن و سـال پسـر بزرگم اسـت. 
قبـل از سـالگرد ازدواجـش پسـر بزرگـش را بـه دنیـا آورده اسـت. مـادرش بـه سـن شناسـنامه اش یازده 
کـه شناسـنامه اش مـال خواهـر بزرگ تـرش  کبـری از او نقـل می کنـد  کـرده، امـا  سـالگی )نشـان( عقـد 
کـرده و شناسـنامه را بـرای او نگه داشـته اند، بنابراین یک و نیم یا دو سـال  کـه در بچگـی فـوت  بـوده 
کـه آقـات )پـدر  کبـری از مـادرش نقـل می کنـد: شـانس آوردم  کوچکتـر از شناسـنامه اش بـوده اسـت. 
گفتند  کـه  کنیـم. امـا بدشـانس بودم  کشـید تـا عروسـی  کبـری( وظیفـه )سـرباز( بـود و دو سـالی طـول 
دختـر نشـان کرده از خانـه بیـرون نمـی رود، بنابرایـن از مدرسـه و مکتـب خبـری نبـود و البتـه مـن هم 
خوشـحال بـودم چـون از درس و مشـق فـراری بـودم و فکـر می کـردم اول و آخـر بـه دردم نمی خـورد، 

کاش چنـد سـالی درس می خوانـدم. کـه  امـا بعدهـا فکـر می کـردم 
کـردن تـو مخالفتـی نـدارد؟ می گویـد: چنـد سـال پیـش  کار  کبـری می پرسـم آیـا مادرشـوهرت بـا  از 
کار می کردم اما بیشـتر برای  عمرش را داد به شـما. من آن وقت ها آرایشـگاه نداشـتم، البته در خانه 
فامیـل و آشـنا. همیـن حـدش را هـم مادرشـوهرم خبـردار نبـود و نمی دانسـت بابتـش مـزد می گیـرم. 
کوچکـم زندگـی می کـرد. مـا ایـن خانـه را خریدیـم و بـا توجـه بـه  بعـد از فـوت او پدرشـوهرم بـا جـاری 
کـه شـوهرم  کوچـک بـود، مسـتقل شـدیم. بعـد از آن بـود  کـه سـه بچـه هـم داشـتیم و جایمـان  ایـن 
کار مـن را  کـه تاثیـر  کنـم، چـرا  اجـازه داد دیپلـم آرایشـگری بگیـرم و ایـن اتـاق را بـه آرایشـگاه تبدیـل 

کبـری خـودش را زن  روی زندگی مـان می دیـد. 
اجـازه داده  کـه شـوهرش  خوشـبختی می دانـد 
کنـد. او تـا اول دبیرسـتان درس خوانـده و از  کار 
که دارد ناراضی نیسـت. از او می پرسـم  شـرایطی 
فکـر نمی کنـد پانـزده سـالگی بـرای ازدواج خیلـی 
زمـان خیلـی  آن  بـوده اسـت؟  می گویـد: در  زود 
زود  می کـردم  فکـر  بـود  حـاال  گـر  ا امـا  نبـود،  زود 
امـا  اسـت،  سـاله   ۱۷ دختـرم  االن  مثـال  اسـت. 
بـه فکـر شـوهر دادنـش  و  دارد درس می خوانـد 

نیسـتیم. می خواهیـم دانشـگاه بـرود و حداقـل تـا چنـد سـال دیگـر بمانـد.
کوچـک بـوده. مثـال یـک مشـتری  کـه عروس شـان خیلـی  او می گویـد: امـا مشـتری هایی داشـته ام 
کـه دنبالـش آمـد دسـت  کوچـک و ظریـف بـود. دامـاد  دوازده سـیزده سـاله داشـتم. طفلکـی خیلـی 
کسـانی هسـتند  کـرده امـا همیـن جـا  کمـی فـرق  کـم پانـزده بیسـت سـالی از او بزرگ تـر بـود. زندگـی مـا 
کـه خانواده هایـی  کـه هم چنـان دختران شـان را خیلـی زود شـوهر می دهنـد. البتـه ایـن هـم هسـت 
کـه پسـر دارنـد ترجیـح می دهنـد بـرای پسرشـان بـه اصطـالح دختـر آفتـاب مهتـاب ندیـده پیـدا  هـم 
کـه چهـارده پانـزده سـالگی ازدواج می کننـد. کننـد. تـوی فامیـل خودمـان هـم دخترهایـی هسـتند 

گذاشـته ام هفتـه بعـد بـه آرایشـگاهش بازمی گـردم. عـروس دارد و شـنیده  کبـری  کـه بـا  طبـق قـراری 
کنم اما قرار می گذاریم  که بتوانم مصاحبه  کم سـن و سـال اسـت. قول نمی دهد  که عروسـش  اسـت 
بـه عنـوان مشـتری بـروم ببینـم چـه می شـود. شـنیده هایش درسـت اسـت. فاطمـه ۱۳ سـال دارد. 
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دوم راهنمایـی اسـت و امـروز روز عقـد اوسـت. از ال بـه الی صحبت هـا می فهمم حسـن، نامزدش در 
کار می کنـد و نسـبت فامیلـی دارنـد. قـرار اسـت فاطمـه بعـد از ازدواج بـه تهـران بـرود. مـادرش  تهـران 
رنـگ بـه رخسـار نـدارد. می پرسـم خوشـحالی؟ می گویـد: دختـر اسـت دیگـر … اول و آخـر بایـد بـرود، 
کـه دامـاد فامیـل اسـت. پسـرعموی خـودم اسـت بـرای همیـن نگرانـی نـدارم. عـروس  خوشـحالم 
کـه شـوخی می کننـد، سـرش را پاییـن می انـدازد  خجالتـی اسـت. حـرف نمی زنـد و بقیـه زن هـا هـم 
می دهـد.  نامشـخصی  جـواب  و  می کنـد  کـج  را  سـرش  خوشـحالی؟  می پرسـم  می زنـد.  لبخنـد  و 
که خوشـحال  نمی فهمـم منظـورش بلـه اسـت یـا خیـر. زن جوانی از همراهان می گوید: معلوم اسـت 
اسـت، امـا رویـش نمی شـود بگویـد. نسـبتش را می پرسـم، می گویـد خواهـر دامـاد اسـت. در میـان 
کـرده. می پرسـم نظـرت راجـع  کـه ازدواج  حرف هایمـان می فهمـم ۲۲ سـاله اسـت و دو سـال اسـت 
کودکـی چیسـت؟ می گویـد: خـب مـا تهـران زندگـی می کنیـم و فـرق می کنـد. آن جا سـن  بـه ازدواج در 
کـرده ام. البتـه فاطمـه هـم خیلـی جوان اسـت و حاال تا  ازدواج باالسـت و تـازه مـن خیلـی زود ازدواج 

کننـد. ازدواج شـان چنـد سـالی طـول می کشـد، حـاال فقـط قـرار اسـت عقـد 
کنـم، در آخـر می گوینـد بـدون نـام و مشـخصات  کار  گزارشـم  گفته هـا را در  کـه ایـن  اجـازه می گیـرم 

کامـل اشـکالی نـدارد.
کبـری خانـم می گویـد سـالی دو سـه تـا عـروس زیـر ۱۸ سـال دارد و ایـن بـرای یـک آرایشـگاه در شـهری 

نـه چنـدان بـزرگ آمـار باالیی اسـت.

افزایش آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال
مطابـق آمارهـای اعـالم شـده ازدواج زیـر ۱۵ سـال در روسـتاهای اردبیل در سـال های اخیـر دوباره رو 
کـه بـرای ازدواج افـراد باید عالوه بر بلوغ جسـمی، به بلوغ روانی برسـند. بـه افزایـش اسـت، در حالـی 
کـه در ۱۳ سـالگی ازدواج می کنـد،  کل بهزیسـتی اسـتان اردبیـل در این بـاره می گویـد: فـردی  مدیـر 

عمـال در تنظیـم روابـط میـان فـردی ناموفـق اسـت.
که فـرد به بلوغ  کیـد می کنـد: متاسـفانه عواقـب ازدواج هـای زودهنـگام به دلیل این  بهـزاد سـتاری تا
کافی دسـت نیافته در آینده نزدیک مشـاهده خواهد شـد و الزم اسـت نسـبت به علت وقوع چنین 
کـردن دختـر،  گیـرد. او معتقـد اسـت نگرانـی از دیـر ازدواج  ازدواج هایـی تحقیقـات جامـع صـورت 
کاسـته شـود و باورهـای فرهنگی غلط  کـه بـه بهانـه آن بـا ازدواج دختـر از هزینه ها  مسـائل اقتصـادی 

ممکـن اسـت از عوامـل موثر باشـد.
که  مدیرکل بهزیسـتی اسـتان با اشـاره به یکی از آمارهای ذکر شـده از سـوی آموزش وپرورش اسـتان 
کمبود امکانات در روسـتاها  کرده اند، در خصوص تأثیر  از هشـت دانش آموز راهنمایی ۶ نفر ازدواج 
کـه مدرسـه بـوده امـا ازدواج هـا  بـرای آمـوزش دختـران افـزود: ایـن آمـار نشـان می دهـد بـا وجـود ایـن 

گرفته اسـت. صورت 
کـه دسـت  کـه ازدواج زودهنـگام بـه نظـر می رسـد عوامـل پیچیـده ای دارد  کیـد بـر ایـن  سـتاری بـا تأ
شـود  نـوزاد  معلولیـت  بـه  منجـر  زودهنـگام  ازدواج  کـه  ایـن  داد:  ادامـه  داده انـد،  هـم  دسـت  بـه 
ج از سـن بهینـه ۱۸ تـا ۳۵ سـال اتفـاق می افتـد. به دلیـل  کنـون مشـاهده نشـده، امـا بـارداری خـار تا
کامـل نرسـیده اند، ازدواج زودهنـگام زنـگ خطـر اسـت و  کـه بـه بلـوغ  آسـیب های ازدواج افـرادی 

چرایـی آن بایـد بررسـی شـود.

کودکان به دنیای بزرگسالی و عواقب تلخ آن پرتاب 
خانـم مرضیـه ف معلـم مدرسـه آسـیه در خیابـان شـریعتی اردبیـل اسـت. او دربـاره ی تجربـه خـود از 
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که معلم بـوده ام موارد زیادی از ازدواج دانش آموزان  ازدواج دانش آموزانـش می گویـد: طـی ۱۲ سـالی 
کودکـی  دیـده ام. ایـن مسـئله بـه رشـد تحصیلـی و روحـی آنـان صدمـه می زنـد و موجـب می شـود از 
کـه هنـوز آمادگـی آن را ندارنـد. البتـه ایـن  کنـده شـده بـه دنیـای بزرگ سـالی پرتـاب شـوند، در حالـی 
که از این اتفاق  کم اجباری باشـد، بعضی بچه ها هسـتند  که همه ی ازدواج ها در سـن  طور نیسـت 
خوشـحالند، امـا در واقـع آن هـا نمی داننـد چـه بالیـی دارد سـر زندگی شـان می آیـد. بعضـی از آن هـا 
کـه معمـوال  یـا در سـن آغـاز نوجوانـی حـس می کننـد عاشـق شـده اند، و یـا می خواهنـد از شـرایطی 
کننـد و فکـر می کننـد بهشـت  کافـی و ناخوشـایند می داننـد فـرار  بچه هـا در نوجوانـی بـرای خـود نا

منتظرشـان اسـت و خیلـی زود پشـیمان می شـوند امـا پشـیمانی سـودی نـدارد.
بی تفـاوت  موضـوع  ایـن  بـه  نسـبت  کـه  هسـتند  هـم  بچه هـا  از  دیگـر  گروهـی  می دهـد:  توضیـح  او 
تسـلیم  بنابرایـن  می گیرنـد،  تصمیـم  بهتـر  برایشـان  بزرگ ترهـا  کـه  می کننـد  فکـر  یعنـی  هسـتند، 
می شـوند و بـه ایـن مسـئله بـه عنـوان بخشـی از واقعیـت زندگـی نـگاه می کننـد. امـا بعضـی از بچه هـا 
کـه بـه نظـر مـن باهوش ترنـد، مخالفـت هـم می کنند، اما در نهایت مجبور می شـوند به رسـم و رسـوم 

کـودکان یـک آسـیب غیرقابـل جبـران اسـت. خانوادگـی تـن بدهنـد. بـرای هـر سـه دسـته ازدواج 
که ازدواج می کنند،  کیـد می کنـد: نمونه هایی از بچه هایی هم داریـم  خانـم مرضیـه ف. هم چنیـن تا
امـا هم چنـان مدرسـه می آینـد. یعنـی مثـال ازدواج شـان را ثبـت رسـمی نمی کننـد و فقـط خطبـه ی 
کـه بتواننـد مدرسـه هـم بیاینـد، قیافه شـان را دخترانـه نگـه می دارنـد )ابرو  عقـد مذهبـی می خواننـد 
برنمی دارنـد و آرایـش نمی کننـد(  و بـه مدرسـه می آینـد. ایـن بچه هـا هـم دو جـور مشـکل دارنـد. یـا 
کنجکاوانـه سراغ شـان می رونـد  کرده انـد و بچه هـای دیگـر  ازدواج  کـه  نهایـت همـه می فهمنـد  در 
کـه در ایـن مـوارد مسـئوالن  کـه مناسـب سـن و شرایط شـان نیسـت  و از تجربه هایشـان می پرسـند 
کـه  کـودک از مدرسـه منجـر می شـود، یـا ایـن  مدرسـه ها اعتـراض می کننـد و در نهایـت بـه حـذف آن 
کـه ایـن هـم  کـه در زندگی شـان افتـاده مثـل راز در دل شـان نگـه می دارنـد،  چنیـن اتفـاق مهمـی را 
کننـد و منزوی  یـک جـور آسـیب بـه آن هـا می زنـد، چـون دیگـر نمی تواننـد بـا بچه هـای دیگر دوسـتی 

می شـوند و عمـال بعـد از مدتـی مدرسـه را تـرک می کننـد.
گاه سـازی مـردم می گویـد:  خانـم مرضیـه ف. دربـاره ی نقـش نهادهـای رسـمی و غیررسـمی شـهر در آ
ازدواج  کـه دارنـد  امـا متاسـفانه نهادهـای رسـمی  باشـند،  این هـا می تواننـد نقـش مهمـی داشـته 
کـه مثـال شـورای شـهر و روسـتاها می تواننـد بـا  کـودکان را توجیـه و حتـی تبلیـغ می کننـد. در حالـی 
برگـزاری جلسـات هفتگـی یـا ماهانـه بـرای خانواده هـا دربـاره ی آسـیب های ازدواج زودرس حـرف 
گذاشـتن بخش هـای بـد فرهنگ شـان به آمـوزش نیاز  کنـار  بزننـد. مـردم بـرای تغییـر سـبک زندگـی و 
کار نهادهـای اجتماعـی مثـل شـورای شـهر و هم چنیـن سـازمان های غیردولتـی اسـت.  دارنـد و ایـن 
کـه بـرای شـروط ضمـن عقـد از  کارگاه هایـی  کـه چنـد سـال پیـش خـودش در یکـی از  او بـا بیـان ایـن 
که  کارگاه برای خود من  کرده، می گوید: آن  کمپین یک میلیون امضا برگزار شـده بود شـرکت  سـوی 
لیسـانس دارم و خـود را نسـبت بـه مـردم شـهرم پیشـروتر می دانم هم بسـیار آموزنده بـود و می دیدم 
گـوش می کنند و حتـی بعـد از آن مـواردی از ازدواج هایی را  کـه خانم هـا چقـدر بـا اشـتیاق بـه مطالـب 
کـه بـه جـای مهریـه و شـیربها شـروط ضمـن عقـد می خواهنـد. امـا ایـن چیزهـا دیگـر نیسـت و  دیـدم 
کـه شـورای شـهر یکـی از وظایفـش دقیقـا  بـه جایـش ازدواج در سـن پاییـن تبلیـغ می شـود. در حالـی 
کالس هـای آموزشـی و ترویـج ازدواج بعـد از ۱۸  گـر خـودش هـم امـکان برگـزاری  کـه ا همیـن اسـت 
گروه هـای فعـال در  کنیـد خیلـی از  کنـد، بـاور  سـالگی را نـدارد، سـازمان های غیردولتـی را حمایـت 

کننـد. حـوزه زنـان و خانـواده حاضرنـد بـدون هیـچ چشم داشـتی ایـن جلسـات را برگـزار 
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زاهدان؛ شورا با »حاشیه نشینان« چه می کند؟

نویسنده: مازیار
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زاهدان
چالش ها:

• حاشیه نشینی
• فقر

• ضعف مدیریت شهری
کـه انسـان هایی بـه ظاهـر  کشـور اسـت؛ آنجـا  حاشیه نشـینی از مهم تریـن مشـکالت شـهرهای بـزرگ 
کمبـود امکانـات جـذب نظام  گـون، ازجملـه فقـر و  گونا در شـهر زندگـی می کننـد امـا بـه علـل و دالیـل 
کنـار شـهرهایی هم چـون اهـواز و  اجتماعـی و اقتصـادی شـهر نشـده اند. زاهـدان از نظـر جمعیتـی در 
کل، بیشـترین حاشیه نشـینی را بیـن ۳۰ تـا ۳۵ درصـد به خـود اختصـاص  ج بـه نسـبت جمعیـت  کـر
داده و نیز از نظر وسـعت عرصه هم بعد از مشـهد بیشـترین میزان بافت سـکونت گاه های غیررسـمی 

را داراست.
گسـترش  را در  ایـران رونـدی بـس بی قاعـده  بـه عنـوان بزرگ تریـن شـهر در جنـوب شـرق  زاهـدان 
کـرده اسـت. جمعیـت زاهـدان از حـدود ۹۴ هـزار نفـر در سـال ۱۳۵۵ بـه بیـش از ۵۳۲  شـهری طـی 
هـزار نفـر در سـال ۱۳۸۲ رسـید و اینـک، مرکـز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان جمعیتـی یـک میلیـون 
کـه بخـش بزرگـی از جمعیـت ایـن شـهر، حاشیه نشـین  نفـری را نظـاره می کنـد. ایـن در حالـی اسـت 
گـون  گونا بـی کاری و میانـه  ناهنجاری هـا و آسـیب های اجتماعـی و مشـکالت  هسـتند و در فقـر و 
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می کننـد. زندگـی 
کنان ایـن  گونـی بـرای سـا گونا آمـار بـاالی حاشیه نشـینی در زاهـدان )بیـش از ۳۰ درصـد( مشـکالت 
کـرده و در بسـیاری از ایـن مناطـق خدماتـی هم چـون آب، بـرق و بهداشـت و درمـان  منطقـه ایجـاد 

ارائـه نمی شـود یـا به شـدت دچـار اختـالل و نقـص اسـت.

درد و رنج و دود و خشونت
ازجملـه  کریم آبـاد  و  بلـوار رسـالت  کارخانـه نمـک،  و  گاراژهـا  باباییـان، همت آبـاد، پشـت  شـیرآباد، 
منظقـه،  جمعیـت  جـوان  ترکیـب  می شـوند.  محسـوب  زاهـدان  در  مشـهور  حاشیه نشـین  مناطـق 
خ بی سـوادی، وجـود خانوارهـای فاقـد سرپرسـت، تکثـر افـراد فاقـد شناسـنامه، عـدم  باالبـودن نـر
کـم بـر ایـن  کاذب و زیرزمینـی ازجملـه معضـالت حا کار متخصـص و وجـود شـغل های  وجـود نیـروی 

نقـاط اسـت.
هسـتند؛  محذوفـان  و  رانده شـده ها  پنـاه گاه  کـه  می کننـد  جلوه گـری  آلونک هایـی  شـیرآباد  در 
کـه فقـر، فسـاد، اعتیـاد و بی سـرپناهی در بیـن آنـان بیـداد می کنـد. خیابان هـا به جـای  منطقـه ای 
که سـهم آنان  ک و زبالـه و سـرنگ تزریـق مـواد تزیین شـده و شـمار زنان و مردانی  گل و درخـت بـا خـا

کـم نیسـت. از زندگـی تنهـا »دود« و اعتیـاد اسـت، 
کـم نیسـت شـمار ازدواج هـای ثبـت نشـده و فرزنـدان بی شناسـنامه و زنـان تحـت  در ایـن مناطـق 
اعتیـاد  و  کم سـوادی  و  فقـر  از  متأثـر  چندهمسـری،  و  همسـرآزاری  و  کـودک آزاری  آزار.  و  خشـونت 

اسـت. مشـهود  حاشیه نشـین ها  در  شـایع، 
کـه »آمـار بازمانـدگان از تحصیـل در اسـتان نزدیـک بـه  رییـس شـورای شـهر زاهـدان تصریـح می کنـد 
کـه بیشـتر آمـار متعلـق بـه حاشـیه شـهرهای اسـتان  ۱۵۰ هـزار و در زاهـدان بـه ۱۴۵۰۰ نفـر می رسـد، 

اسـت.«
گـون مناطق حاشـیه  گونا یـک عضـو شـورای شـهر زاهـدان نیـز ضمـن اشـاره بـه مشـکالت و معضـالت 
کثـر ایـن افـراد معتـاد بـوده و یـک مافیـا  شـهر زاهـدان، بـه »زباله گردهـا« اشـاره می کنـد و می گویـد: »ا

کـه پـس ازجمـع آوری زبالـه بـا انـواع بیمـاری بـه حاشـیه شـهر بازمی گردنـد.« آن هـا را اداره می کنـد 

زاهدان؛ میزبان چند صد هزار حاشیه نشین
کـم جمعیـت در حاشـیه  کـه وسـعت منطقـه و نیـز ترا یـک عضـو شـورای شـهر زاهـدان اذعـان می کنـد 
شـهر زاهـدان بیـش از بضاعـت شـهرداری و مدیـران منطقـه اسـت و »زیـاد« اسـت؛ او می گویـد: »از 
کن  جمعیـت نزدیـک بـه یـک میلیـون نفـری زاهـدان بالـغ بـر ۳۰۰ تـا ۴۰۰ هـزار نفـر در حاشـیه شـهر سـا

هسـتند.«
کاهـش تدریجـی مشـکالت آنـان  کـردن« ایـن حاشیه نشـینان و  وی هرچنـد از تـالش بـرای »سـنددار 

کار بسـیاری بـرای رفـع مشـکل باقـی مانده اسـت. کـه هنـوز  می گویـد؛ امـا اذعـان می کنـد 
که »اعتیاد، مشـکالت معیشـتی، بالیای طبیعی، رشـد  یک عضو شـورای شـهر زاهدان معتقد اسـت 
کـه موجـب رشـد حاشیه نشـینی طـی سـال های اخیـر در  سـریع جمعیـت و بـی کاری از عواملـی اسـت 

زاهدان شـده است.«
حـذف  و  کسـازی  پا و  تخریـب  بـا  را  حاشیه نشـینی  معضـل  نمی تـوان  کـه  کـه  می کنـد  کیـد  تا وی 

بـرد. بیـن  از  منطقـه  فیزیکـی  موقعیـت 
بـرای  کشـور  وزارت  تومانـی  میلیـارد   ۲۰۰ اعتبـار  از  هرچنـد  نیـز  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار 

نیسـت. کـم  نشـده،  کار  و  نرفتـه  راه  امـا  داده؛  خبـر  اسـتان  ایـن  در  حاشیه نشـینی 
»تغییـر  را  شـهر  شـورای  دوره  ایـن  عملکـرد  شـاخص ترین  زاهـدان  شـهر  شـورای  اعضـای  از  یکـی 
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کـه »زاهـدان به عنـوان پایلـوت  گفتـه اسـت  دیـد ملـی نسـبت بـه حاشـیه شـهر زاهـدان« دانسـته و 
کمـک سـایر نهادهـا و دسـتگاه ها  کـه بـا  کشـور انتخـاب شـده و ایـن فرصتـی اسـت  حاشیه نشـینی 

از آن ببریـم.« بـرای توسـعه شـهر  را  بهتریـن بهـره 
امـا واقعیت هـای جـاری در مناطـق حاشیه نشـین زاهـدان، امیدوارکننـده نیسـت و نشـان از عمـق و 

شـدت فاصلـه تـا »وضع مطلـوب« دارد.

حاشیه نشینان فقط مهاجران نیستند
هرچنـد خشک سـالی و مهاجـرت از روسـتا بـه شـهر از علـل اصلـی تکویـن حاشیه نشـینی در زاهـدان 
فقـر  علـت  بـه  کـه  کسـانی  شـمار  نیسـتند.  مهاجـر  حاشیه نشـینان،  تمـام  امـا  می شـوند  محسـوب 
اقتصادی و بی کاری و مصائب معیشـتی در واحدهای مسـکونی غیراسـتاندارد حاشـیه شـهر زندگی 

می کننـد، پرشـمار اسـت.
کشـورهای افغانسـتان و  کـه زاهـدان نیـز بـه علـت نوپایـی و هم جـواری بـا  ایـن، مسـتقل از آن اسـت 
گرفتـه و بـه  کشـورها نیـز قـرار  کسـتان تحت تأثیـر ناپایـداری سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی ایـن  پا

کشـور نیـز شـده اسـت.  ناچـار پذیـرای شـمار زیـادی از مهاجـران ایـن دو 
کـه بـه صـورت  کاالهـای لوکـس خارجـی  گی هـای خدماتـی و وجـود  موقعیـت تجـاری زاهـدان و ویژ
کـرده  قاچـاق بـه ایـن شـهر وارد می شـود نیـز جذابیت هایـی را بـرای طیفـی دیگـر از مهاجـران ایجـاد 

است.

راه طوالنی و سخت تا مقصود
کـه تـالش شـورا، آوردن »حاشـیه« بـه »متـن« زاهـدان و  رییـس شـورای شـهر زاهـدان معتقـد اسـت 
کـه رویکـرد ایـن شـورا  گفتـه اسـت  توسـعه آن اسـت؛ یکـی دیگـر از اعضـای شـورای شـهر زاهـدان نیـز 
کمتـر برخـوردار و توزیـع عادالنـه  خدمـات در ایـن مناطـق اسـت« و  »توسـعه  مناطـق حاشـیه ای و 
سیاسـت گذاری شـورا »توجـه بیشـتر بـه حاشـیه  شـهر بـوده«، امـا واقعیت هـای تلـخ نشـان می دهـد 

کار نشـده و مسـیر سـخت و طوالنـی تـا حصـول بـه مقصـود، چگونـه اسـت. کـه راه طـی نشـده و 
کار و اشـتغال و مهارت آمـوزی و توانمندسـازی حاشیه نشـینان امـری  بی گمـان تـالش بـرای افزایـش 
در  جـاری  پرشـمار  اجتماعـی  آسـیب های  و  نابسـامانی ها  از  کاسـتن  کـه  هم چنـان  اسـت؛  زمان بـر 

شـهر. حاشـیه های 
کـه هـم نیازمنـد تـالش بیشـتر شـوراها در سیسـتان و بلوچسـتان، و به خصـوص  ایـن رونـدی اسـت 
و  اسـتان داری  )از  شـبه حکومتی  و  حکومتـی  نهادهـای  همراهـی  محتـاج  هـم  و  اسـت  زاهـدان 
شـهرداری تـا سـپاه و بسـیج(؛ و فراتـر از اینهـا، ترمیـم وضـع اسـف بار بـه همراهـی و هم دلـی اهالـی 

اسـت. نیازمنـد  مردم نهـاد  سـازمان های  به ویـژه  و  منطقـه 
گزینـش افـراد توانمندتـر و خالق تـر  عـالوه بـر ایـن، انتخابـات شـوراهای آتـی می توانـد بسـتری بـرای 
کاسـتن از درد و رنـج  کـه دغدغـه  و عالقمندتـر بـه رفـع مشـکالت شـهر، و به ویـژه نامزدهایـی باشـد 

حاشیه نشـین ها بـا تکیـه بـر انگیـزه و دانـش و تخصـص دارنـد.
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کریمی نویسنده: سلنا 
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش ها:

• مسوولیت پذیری و پاسخ گویی
• بی قانونی در شهرداری

• جامعه مدنی و حقوق شهروندی

نصب غیرقانونی ترانس های برق 
در پیاده روهای بانه

ر:  فعاالن مدنی بانه، در انتظار پاســخ شــورا و شهردا

فعـاالن  گسـترده  اعتـراض  پیـاده رو،  در  تجـاری  مجتمع هـای  بـرق  ترانس هـای  غیرقانونـی  نصـب 
مدنـی بانـه را در پـی داشـته اسـت. آن هـا خواهـان رسـیدگی فـوری شـورای شـهر و شـهردار بانـه و 
پاسـخ گویی در خصـوص چرایـی صـدور مجـوز نصـب ترانس هـای بـرق در محـل رفـت و آمـد مـردم 

کـه هنـوز بی پاسـخ مانـده اسـت. هسـتند. پرسشـی 
شهرسـتان بانـه در سـال های اخیـر از لحـاظ اقتصـادی تحـول چشـمگیری داشـته اسـت. البتـه ایـن 
کارخانجـات تولیـدی نیسـت، بلکـه ناشـی از رونـق تجـارت  تحـول، ناشـی از رونـق صنعتـی و احـداث 
کاالهـای خارجـی و نوسـانات روابـط سیاسـی و بازرگانـی ایـران  و بازرگانـی اسـت. واردات و فـروش 
کـه رونـق اقتصـادی  بـا همسـایگان، عامـل اصلـی ایـن رونـق بـوده اسـت. شـواهد نشـان می دهـد 
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بـه بهبـود وضعیـت اقتصـادی مـردم بانـه و البتـه نمایـان شـدن شـکاف طبقاتـی منجـر شـده اسـت. 
کـه بـا یـک تمـاس تلفنـی میلیاردهـا تومـان معاملـه می کننـد، طبقـه ی فقیـر  کنـار طبقـه تاجرانـی  در 
کـردە و در  کـه بـرای لقمـه نانـی،  بارهـای سـنگین را از مرزهـای پـر از میـن رد  کولبـران نیـز وجـود دارنـد 

معـرض خطـر شـلیک نیروی هـای مـرزی قـرار می گیرنـد.
مجتمع هـای  و  رفاهـی  کـن  اما تاسـیس 
مشـتریان  جـذب  بـه  قـادر  کـه  لوکـس  تجـاری 
ایـران  شـهرهای  از  بیشـتری  توریسـت های  و 
اسـتان  اقتصـادی  قطـب  بـه  را  بانـه  اسـت 
به طوری کـه  اسـت.  کـرده  تبدیـل  کردسـتان 
امـروزه بیـش از صـد پاسـاژ، دوازدە هـزار مغـازە 
میلیون هـا  پذیـرای  لوکـس  هتـل  تعـدادی  و 
اسـت.  شـهر  ایـن  در  کاال  خریـد  بـرای  مسـافر 
نیـز  تغییـر چهـرە سـنتی شـهر  بـه  ایـن مسـئله 

اسـت. شـده  منجـر 
اخیـرا مسـئله تأمیـن بـرق مـورد نیـاز ایـن مجتمع هـای تجـاری، منجـر بـه التهابـی در فضـای جامعـه 
مدنـی بانـه شـدە اسـت. دو پاسـاژ معـروف شـهر بـه نام هـای پاسـاژ شـافعی و پاسـاژ آفتـاب درخشـان 
کردەانـد. ایـن اقـدام موجـب نگرانـی شـدید و  اقـدام بـه نصـب ترانس هـای قـوی بـرق در پیادەروهـا 
عکس العمـل جامعـه مدنـی بانـه شـدە اسـت. فعـاالن مدنـی ضمـن انتقـاد از نصـب ایـن ترانس ها در 
کـه چرا علی رغم وعدە زیرزمینـی بودن ترانس ها،  معابـر عمومـی جویای پاسـخ این پرسـش هسـتند 

پسـت هوایـی احداث شـدە اسـت؟

کاوان سـالمی از فعـاالن مدنـی بانـه از طریـق شـبکههای اجتماعـی و در»کانـال بانـه و جامعه مدنی« 
کیلـو واتی اسـت تنها  کـه ۶۲۰  بـه مسـئله ترانس هـای قـوی بـرق پرداختـه و می گویـد: »ترانـس مذکـور 
که خود  یـک چهـارم آن متعلـق بـه پاسـاژ آفتـاب درخشـان اسـت و مابقـی متعلـق بـه اداره برق اسـت 
کـرد. طبـق قانـون برنامـه پنجـم توسـعه، اداره  در خصـوص چگونگـی بکار گیـری آن عمـل خواهـد 
کامـال زیرزمینـی باشـد، لـذا ایـن اداره بایـد طبـق قانـون  بـرق مکلـف شـده اسـت شـبکه بـرق رسـانی 
امکانـات الزم را بـه منظـور احـداث مکانـی زیـر زمینـی جهـت قـرار دادن ترانـس فراهـم آورد،امـا نبـود 
کرده  ح بـاز داشـته و عمـال توپ را به زمین حریـف منتقل  کـردن طـر اعتبـارات، اداره بـرق را از اجرایـی 

است.«
کـه تمـام مکاتبات شـهرداری در راسـتای احداث پسـت  سـالمی می افزایـد: »شـواهد نشـان می دهـد 
کـه البتـه بعـد از پی گیری های به عمل آمده اداره برق اعالم می کند پسـت هوایی  هوایـی بـوده اسـت 
غیـر قابـل اجراسـت و از همـه مهم تـر سـخنی در خصـوص سیسـتم زیـر زمینـی بـه میـان نمـی آورد. 
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گاهـی الزم را در مـورد غیـر  کنـون آ کـه تا آنچـه تاسـف آور اسـت عـدم اطـالع رسـانی اداره بـرق اسـت 
اصولـی بـودن راه انـدازی ترانـس در داخل پاسـاژها را متذکر نشـده، به طوری که این پسـت برق اجازە 
کـه اداره بـرق امـکان زیرزمینـی بـودن  جای گـذاری در داخـل سـاختمان مجتمـع را نـدارد تـا زمانـی 

آنـرا فراهـم آورد.«

پرسش از مسئولیت شهردار و شورای شهر
چ سـر بـر آورده انـد، نـه تنهـا  کـه هم چـون قـار فعـاالن مدنـی بانـه عـالوە بـر ابـراز نگرانـی از ترانس هایـی 
پارسـا  کشـیدەاند.  نقـد  بـه  را  کـه شـورای شـهر و شـهرداری  بـرق،  ادارە  پاسـاژ و مسـئولین  مالـکان 
بانـه ای می گویـد: »تکـرار نصـب ترانس هـای بـرق مجتمع هـای تجـاری، بـه رغـم اعتراضـات مدنـی، 
در »مجتمـع آفتـاب درخشـان« دهن کجـی آشـکاری بـه تمـام قوانیـن شـهروندی، مدنـی و اخالقـی 
شـهر،  شـورای  مجتمـع،  حقوقـی  و  حقیقـی  مالـکان  قانون شـکنی،  ایـن  بـا  مرتبـط  عوامـل  اسـت. 
مسـئولین اداره بـرق، نهادهـای نظارتـی، فعـاالن مدنـی و مـردم شـهر چـه مسـئولیت اجتماعـی در 
قبـال آن دارنـد؟ عـدم مسـئولیت پذیری در ایـن رابطـه بـه چـه معناسـت و چـه پیامدهایـی در آینـده 

خواهـد داشـت؟«
مـی رود  انتظـار  شـهردار  آن  راس  در  و  شـهرداری  از  بی شـک  کـه  می کنـد  اضافـه  نیـز  سـالمی  کاوان 
کنـد.  مسـئله را بـه جـد پی گیـری نماینـد و دغدغـه مـردم را بـا برداشـتن ترانس هـا بـه آرامـش تبدیـل 

کـه حافـظ منافـع مـردم اسـت بـه هیـچ عنـوان نبایـد در ایـن مـورد نرمـش نشـان دهـد. شـهرداری 
نیـز  شـهر  شـورای  و  شـهردار  مسـئولیت پذیری  بـه  پارسـا 
پرداختـه و می گویـد: »در پـروژه آفتـاب درخشـان به دلیـل 
اینکه شـهرداری و شـورای شـهر از سـرمایه گذاران هسـتند، 
شـهردار  اسـت.  ایشـان  متوجـه  مضاعفـی  مسـئولیت 
کـه  کرده انـد  فراوانـی  تـالش  اخیـر  مـاه  چنـد  در  محتـرم 
خـود را فـردی فعـال و دلسـوز مـردم بانـه نشـان دهـد، آیـا 
آفتـاب  مجتمـع  ترانـس  غیرقانونـی  نصـب  قضیـه ی  در  او 
درخشـان و مجتمـع تجـاری شـافعی و هم چنیـن تعـرض 
سـاختمان جدیـد االحـداث شـورای شـهر بـه پیـاده رو، بـه 
کرده انـد؟ آیـا همراهـی و  مسـئولیت اجتماعـی خـود عمـل 
عـدم جلوگیـری از تخلفـات انجـام شـده بـه معنـای همـوار 
کـردن قانـون و حقـوق شـهروندان  کـردن راه بـرای پایمـال 

نیسـت؟« بانـه ای 

صاحیت اعضای شورای شهر زیر سؤال
برخـی از فعـاالن مدنـی صالحیـت اعضـای شـورای شـهر را زیـر سـوال بردەانـد و نگـران عـدم توانایـی 
کـه  کـه اعضـای شـورای شـهر  اقـدام قاطـع آن هـا در مقابـل تجـار هسـتند. پارسـا بانـه ای معتقـد اسـت 
کنـون  کـرد، بایـد از هـم ا کاندیـدا خواهنـد  بی گمـان تعـدای از آن هـا خـود را بـرای دور بعـدی شـورا 
کـه عـدم امانـت داری از رأی مـردم در ایـن مـورد و مـوارد مشـابه  پاسـخ گوی افـکار عمومـی باشـند، چرا
که توان دفاع از حقوق شـهروندان در برابر  کسـانی  که »آیا  قابل توجیه نیسـت. پارسـا پرسـیدە اسـت 
که  صاحبان زر و زور را ندارند، صالحیت نمایندگی مردم در شـورا را دارند؟ پیشـنهاد بنده این اسـت 
شـهردار و اعضای محترم شـورا تا دوره مسئولیت شـان به سـر نیامده، آب رفته را به جوی بازگردانند 
کـه رسـتگار  کار حـق را بـه انجـام برسـانند، باشـد  گرفتـه و  و در احقـاق حـق شـهروندان بـر هـم سـبقت 
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گردنـد!« یکـی از اسـتادان دانشـگاه پیـام نـور از خطـر نصـب ترانس هـا در معابـر عمومـی بـرای سـالمت 
گـر نصـب ترانـس در  کـه بدانـم ا و بهداشـت مـردم نگـران اسـت. او بـه درصحـن می گویـد: »حیرانـم 
پیاده رو غیرقانونی اسـت چگونه مجوزهای الزم توسـط ادارە برق صادر شـدەا سـت؟ چگونه شـورای 

کمـه متخلفیـن اسـت.  کت اسـت؟« او خواهـان محا شـهر در مقابـل چنیـن مسـئله ای سـا

مسئولیت پذیری فعاالن مدنی و مردم
کنـش مسـئولیت پذیرانه دعـوت  فعالیـن مدنـی بانـه بـه جنـب و جـوش درآمـدە و همدیگـر را بـه وا
مـردم  حقـوق  بـر  معاملـه  عـدم  و  »سـازش ناپذیری  کـه:  اسـت  معتقـد  بانـه ای  پارسـا  می کننـد. 
کمتریـن سـطح مسـئولیت پذیری اجتماعـی ایشـان اسـت. تـالش در جهـت  توسـط فعـاالن مدنـی، 
گاه سـازی افـکار عمومـی، انتقـال نارضایتـی عمومـی بـه مسـئوالن ذیربـط، بهره گیـری از اهرم هـای  آ
کارآ و در نهایـت پی گیـری منسـجم، منظـم و مـداوم، بخشـی  حقوقـی و مقاومـت مدنـی مناسـب و 
کـه صاحبـان اصلـی  از مسـئولیت های اجتماعـی فعـاالن مدنـی اسـت. در ایـن میـان از عمـوم مـردم 
گر  که ا حـق هسـتند، انتظـار اعتمـاد و حمایـت از اقدامـات فعـاالن مدنی می رود. باور داشـته باشـیم 
مـا شـهروندان از اقدامـات قانونـی و بـه حـق فعـاالن مدنـی شـهرمان در مسـیر احقـاق حـق خویـش 
حمایـت همـه جانبـه نکنیـم، در آینـده دود ایـن عـدم حمایـت و بی تفاوتی به چشـم خـود ما خواهد 

رفـت و تضییـع حـق بعـدی در مقیاسـی بزرگ تـر و فاجعه آمیزتـر خواهـد بـود.«

پلمپ موقت مرکز خرید آفتاب درخشان
کنتـرل ساخت و سـاز شـهرداری بـه علت  روز پانزدهـم دی مـاه پاسـاژ آفتـاب درخشـان از سـوی واحـد 
کـه در  کوتـاه مـدت  عـدم پرداخـت بـه موقـع باقیمانـدە عـوارض شـهرداری پلمـپ شـد. ایـن پلمـپ 
کـه پاسـاژ از روز یازدهـم دی مـاه بـه علـت  خ داد  همـان روز هـم خبـر رفـع آن منتشـر شـد در حالـی ر
کشـمکش فعـاالن مدنـی بـر سـر نصـب ترانـس بـرق قـوی در پیـادە رو  قطـع بـرق تعطیـل شـدە بـود. 
کـه آنـان راهـی بـرای بـه ثمـر رسـاندن یـک اعتـراض مدنـی مسـالمت  هم چنـان ادامـه دارد. بایـد دیـد 
آمیـز و برچیـدن ترانس هـای بـرق از معابـر عمومـی و انتقـال آن بـه فضاهـای تعبیـه شـدە زیرزمینـی را 

خواهنـد یافـت یـا نه؟
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قبرفروشی به منظور درآمدزایی 
برای مصارف فرهنگی

نویسنده: حاجیه جوادی
استان: خراسان رضوی

شهر: نیشابور
چالش ها:

• تخریب میراث فرهنگی
• تبعیض طبقاتی

• حقوق شهروندی

درخواسـت  نیشـابور،  شـهر  شـورای   )۱۳۹۵( امسـال  مـاه  دی  هفتـم  جلسـه  در  کـه  وقتـی 
ح شـد، بـار دیگـر  هیـات امنـای »بهشـت فضـل« بـرای فـروش قبـور بـه منظـور درآمد زایـی مطـر
گورسـتان »بهشـت فضـل« یکـی از  گورسـتان تاریخـی جلـب شـد.  توجه هـا بـه ماجراهـای ایـن 
کـه مدت هاسـت سـوژه بحث هـای مدیریـت  گورسـتان های تاریخـی ایـران اسـت  معروف تریـن 
درختـان  قطـع  تـا  گرفتـه،  قبرهـا  »طبقاتـی«  خ گذاری هـای  نر از  اسـت.  شـده  نیشـابور  شـهری 

گـران قیمـت! قبرهـای  فـروش  و  صدسـاله، 

شهروند خبرنگار

۸۸

قبرفروشی به منظور درآمدزایی برای مصارف فرهنگی



هرچنـد تصمیـم فعلـی شـورای شـهر نیشـابور بـه درخواسـت هیـات امنـای بهشـت فضـل، بررسـی 
بـاغ  امـوات در  »درآمـد جایگزیـن فـروش قبـور« ظـرف یـک مـاه، و ممنوعیـت صـدور »اجـازه دفـن 
که داسـتان »آرامگاه های  کی از آن اسـت  بهشـت فضل« بدون اخذ مجوز بوده، اما سـوابق قبلی حا

ابـدی« مـردم در ایـن مـکان تاریخـی بـه راحتـی حـل نخواهـد شـد.
کهنسال باغ و تخریب فضای سبز و تبدیل  پیش از این و در آذر ماه سال جاری هم، قطع درختان 
آن هـا بـه قبـر بـرای فـروش بـه مـردم، اعتـراض برخـی از اعضـای شـورای شـهر را در پی داشـت. حسـن 
کیـد بـر اینکـه »آنجـا متعلـق بـه بیت المـال  شـاملی در یکـی از نشسـت های هفتگـی ایـن شـورا بـا تا
ک بـه مـردم  گفتـه بود:»]سـازمان[ اوقـاف فضـای سـبز را از بیـن می بـرد تـا خـا اسـت«، در ایـن زمینـه 
بفروشـد! در حـال حاضـر هفـت میلیـون و پانصـد هـزار تومـان بابـت هـر قبـر و ۳ میلیـون تومـان بابـت 

مراحـل تغسـیل و تکفیـن و تدفیـن در بـاغ بهشـت فضـل هزینـه می شـود.«
در همـان نشسـت محمدکاظـم صادقـی، یکـی دیگـر از اعضـای شـورا نیز از فروختن یک قبـر به دو نفر 
کـه قبـال متوفـی در آنجـا دفن شـده را برداشـته اند و  ک سـطحی یـک قبـر را  گفتـه بـود: »خـا خبـر داد و 

بـه عنـوان یک قبـر دیگـر فروخته اند!«
گرفتـه اسـت. بولـوار شـهدا  بهشـت فضـل، در حومـه شـرقی شـهر نیشـابور و بـا فاصلـه ای از شـهر قـرار 
گردشـگری خیام(، منشـعب می شـود، به ایـن مجموعه  کـه از میـدان اصلـی محلـه شـادیاخ )منطقـه 
آرامسـتان  و  بـن شـاذان  آرامـگاه فضـل  بـاغ  گلـزار شـهدا،  بخـش  آرامگاهی-تاریخـی می رسـد. سـه 
گانه انـد و از ضلـع شـمالی هـر سـه بخـش یادشـده به بوسـتان  بهشـت فضـل دارای ورودی هـای جدا
گردشـگری-  منطقـه  محـدوده  در  گرفتـن  قـرار  وجـود  ایـن  بـا  دارد.  وجـود  دسترسـی،  راه  فضـل، 
کـرده اسـت. توریسـتی خیـام و عطـار مشـکالت و محدودیت هایـی را نیـز بـه ایـن مجموعـه تحمیـل 
فـروش قبـر در بهشـت فضـل توسـط سـه نهـاد انجـام می پذیـرد. قطعـه شـهدا توسـط بنیـاد شـهید 
و امـور ایثارگـران، داخـل بـاغ فضـل بـن شـاذان توسـط اداره اوقـاف و امـور خیریـه و مابقـی توسـط 

می شـود. اداره  شـهرداری 
آبان ماه سـال قبل )۱۳۹۴( سـازمان »آرامسـتان ها« وابسـته به شـهرداری نیشـابور، با ارایه الیحه ای 
گورسـتان تحـت نظـر  خ خدمـات دفـن امـوات در  بـه شـورای شـهر خواسـتار افزایـش ۲۸ درصـدی نـر
کـه  شـهرداری نیشـابور، موسـوم بـه بهشـت فضـل، شـد. در ایـن الیحـه چنیـن پیشـنهاد شـده بـود 
کسـپاری اموات،  مبلغ دریافتی سـازمان آرامسـتان ها بابت خدمات ارائه شـده به شـهروندان در خا
کـه بابـت خدمـات  گذشـته بـه ۵۰۰ هـزار تومـان افزایـش یابـد. هزینـه ای  از ۳۶۰ هـزار تومـان سـال 
کفـن و دفن، بنایی و سـنگ و  سـازمان از جملـه بـرای آمبوالنـس و حمـل، شسـت و شـو، سـردخانه، 

مسـطح سـازی اخـذ می گـردد.
گزارش نشـریه محلی خیام نامه از روند بررسـی این الیحه در شـورا نکات جالبی را برجسـته می کند. 
که یکـی از اعضا، آن  بخش هایـی از ایـن الیحـه اختالف نظـر اعضـای شـورا را در پـی داشـت. تـا جایـی 

بخش هـا را »دامـن زدن بـه تبعیض طبقاتی« دانسـته بود.
کـه در نهایـت بـه تصویـب شـورا رسـید، »دفـن امـوات  خ »قبرجـا« در ایـن الیحـه  در بخـش تعییـن نـر
گذشـته رایـگان« اعـالم شـده و تنهـا ۵۰۰  در مـکان جدیداالحـداث ضلـع شـرقی بهشـت فضـل ماننـد 
هـزار تومـان بابـت هزینـه خدمـات پرداخـت می شـود. اما در غـرب این ضلع، »در صورت درخواسـت 
دفـن از سـوی بازمانـدگان، مبلـغ یـک میلیـون تومـان بابـت قبـر بـه هزینـه خدمـات اضافه می شـود« 
کـه »قدیمی تـر و در مجـاورت بـاغ بهشـت فضـل اسـت ۲ تـا ۳ میلیـون تومـان  و در بخـش دیگـر هـم 

خ قبـر« پیشـنهاد شـده بود. بابـت نـر
کـه شـریعتمداری، یکـی از اعضـای شـورای شـهر بـا بیـان  در حیـن بررسـی همیـن پیشـنهادات بـود 
کـرد، بگویند مسـتضعف  کسـی امـوات خـود را در قسـمت رایـگان دفـن  گـر  کـه ا کـه »کاری نکنیـد  ایـن 
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کـه قرار اسـت آالچیق  گفـت: »ایـن دامـن زدن بـه تبعیـض طبقاتـی اسـت. داخـل بـاغ را هـم  اسـت«، 
کننـد.« کـه پول دارهـا زیـر سـایه بنشـینند و امـوات خـود را در بهتریـن جـا دفـن  بزنیـد 

کـه مسـوولیت اش بـا سـازمان اوقـاف  کارکـرد بخـش داخـل بـاغ بهشـت فضـل  امـا نحـوه مدیریـت و 
گذشـت ماه هـا ادامـه  کـه هم چنـان و پـس از  بـوده و هسـت، بحث هـای دیگـری را هـم در پی داشـت 
دارد. دریافـت پـول از سـوی سـازمان اوقـاف برای قطع درختان صدسـاله و دفـن مردگان، موضوعی 

کـه وابسـته بـه شـهرداری اسـت، واقـع شـد. کـه مـورد اعتـراض مدیـر سـازمان »آرامسـتان ها«  بـود 
روح اهلل دامنجانـی، مدیـر سـازمان آرامسـتان ها، بـا اشـاره بـه قطـع درختـان باغ برای دفـن اموات در 
گفتـه بـود: »مصوبـه شـورا مبنـی بـر ممنوعیـت تدفیـن  ازای مبلـغ ۵ میلیـون تومانـی »اداره اوقـاف«، 
کار را انجـام می دهـد.« او  کنـون بـر خـالف مصوبـه شـورا ایـن  در داخـل بـاغ اسـت امـا اوقـاف هـم ا
هم چنیـن از ۸۷ دفـن غیرمجـاز در داخـل بـاغ در شـش ماهه اول سـال ۹۴ و قطـع بیش از ۲۰ درخت 
که از مباحث درون شـورا  گزارش هایـی  کـه ظاهـرا و بـا توجه  بـاالی صـد سـال خبـر داده بـود! رونـدی 

منتشـر می شـود، هم چنـان ادامـه دارد.
گذران روزمـره زندگی را دارند، خواندن  کـه بسـیاری از مـردم دغدغـه تامیـن حداقل های  در روزگاری 
و شـنیدن از »تصمیمات« پیرامون »آرامگاه ابدی«شـان شـاید چندان خوشـایند نباشـد، اما نشـان 
گورسـتان ناتوان  که از سـامان دهی یک  گرفـت. مدیرانی  کـه نمی تـوان نادیـده  از واقعیت هایـی دارد 
کـه عمـال  کـدام سـاز خـود را می زننـد. قبرهایـی  کـه سـه متولـی دارد و ظاهـرا هـر  گورسـتانی  هسـتند. 
آنچـه »درآمدزایـی  و  گذاشـته شـده اند!  فـروش  بـه  و درآمدهایشـان!  اجتماعـی  براسـاس طبقـات 
کـه  کـه احتمـاال دسـتاویزی اسـت بـرای »پول«هایـی  بـرای انجـام امـور فرهنگـی« عنـوان می شـود 
کـه حداقل  کجـا و چگونـه هزینـه خواهنـد شـد. تردیـدی نباید وجود داشـته باشـد  مشـخص نیسـت 
و  دارنـد، حفاظـت  برعهـده  و سـازمان های حسابرسـی  نماینـدگان شـوراهای شـهر  کـه  وظیفـه ای 
کـه منافـع  حمایـت از منافـع مـردم و ایجـاد شـفافیت در همـه عرصه هـا، به خصـوص در بخش هایـی 
کافـی بـه ایـن مسـوولیت  جامعـه از آن تاثیـر می پذیـرد، اسـت. آیـا نماینـدگان فعلـی شـورا بـه انـدازه 

خـود توجـه نشـان داده انـد؟
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چه کسی میناب را سیرآب می کند؟

کـه از بندرعبـاس، مرکـز اسـتان هرمـزگان بـه سـمت شـرق برویـد، شـهری در  کیلومتـر  حـدود ۱۰۰ 
کنـار دریـای  کـه هرچنـد ایسـتاده در  کنـار تنگـه هرمـز و دریـای عمـان قـرار دارد  جنـوب ایـران، در 
ع اش از خشک سـالی و بی  آبی در رنج بسـر می برند: میناب. آب اسـت اما مردمان و باغ و مزار
مینـاب دومیـن شـهر بـزرگ اسـتان هرمـزگان، بـا پیشـینه ای تاریخـی و قدمتی چند هزارسـاله، با 
که برخی تاریخ دانان  روستاها و مناطق اطرافش حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. منطقه ای 
گـره خـورده بـا مفهـوم آب فـراوان می داننـد، حـاال در حـال دسـت و پنجه نرم  نـام آن )مینـاب( را 
گریبـان اهالـی منطقـه را  کـه از ۱۷ سـال پیـش  کـردن بـا بی آبـی و خشک سـالی اسـت؛ بحرانـی 

گرفته اسـت.

نویسنده: سعیدی سیرجانی
کرمان استان: 

شهر: میناب
چالش ها:

•تخریب محیط زیست
• خشک سالی

• ضعف مدیریت شهری
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کجای این شب تیره بیاویزیم؟ به 
حاجـی موالیـی، بیـش از ۷۰ سـال دارد. سـیمای سـوخته و دسـت های خسـته اش نشـان از سـپری 
کنـار  کنـار درخـت دارد. خـودش می گویـد از بچگـی تـا امـروز، زمانـی  کـردن عمـری دراز پـای زمیـن و 
کـرده و ثمـره اش شـده  کـود داده و زمیـن را تـازه  کـرده و آبیـاری،  پـدر و مدت هـا بـی او، در بـاغ غـرس 

خرمـا و مرکبـات.
باغبـان پیـر مینابـی امـا حـاال از بی آبـی نالـه می کنـد و بـه درخت هـای درحـال فرسـوده شـدن، با درد 
کـه آبیـاری نخل هـا در منطقـه هم چنـان بـه شـکل  و افسـوس نـگاه می کنـد. او البتـه اذعـان می کنـد 

سـنتی و غرقابـی انجـام می شـود.
کـه ایسـتاده، در حـال نحیـف و خشـک شـدن هسـتند، نگاهـی بـا  حاجـی موالیـی بـه نخل هایـی 
کـه شـیره  حسـرت می انـدازد و از شـور بـودن آب چاه هـای پرشـمار در منطقـه می گویـد. چاه هایـی 

کشـیده اند. زمیـن را دیرزمانـی اسـت 
که برخی از اهالی منطقه ناچار به استفاده از آب شرب برای آبیاری نخلستان  او حتی مدعی است 

شده اند.
کـه تـرک خـورده؛  ک میـان نخل هـا، چنـان دیروقتـی اسـت آب نخـورده  باورنکردنـی اسـت امـا خـا
کـه ایـن همـه سـال برایـش عـرق ریختـه، مشـتی برمی کشـد و بـا  کـی می کنـد  باغبـان پیـر دسـت در خا

اشـک روی زمیـن می ریـزد؛ نالـه می کنـد: زندگـی ام در حـال سـوختن اسـت.
کجـای ایـن شـب  صـدای نیمـا یوشـیج میـان نخل هـا و چشـم های غمـزده حاجـی می پیچـد: »بـه 

تیـره بیآویـزم قبـای ژنـده ی خـود را؟…«

که »نیست« رقابت بر سر آبی 
کـه بـرای آب شـرب و شـیرین، پرپـر می زننـد. خانـم موالیـی  کـم نیسـت روسـتاهایی  حاشـیه مینـاب 
کـه بـرای بشـکه ۱۵۰۰ لیتـری  کن روسـتای حکمـی می گویـد بـرای تهیـه آب شـیرین، ناچـار اسـت  سـا

کنـد. خانـه اش، بیـش از ۲۵ هـزار تومـان پرداخـت 
که برخی  گاه و بـی گاه و انـدک آب شـیرین در لوله های روسـتا می گوید و می افزاید  او بـا نالـه از جریـان 

اهالـی منطقـه بـا خریـد پمـپ آب، همان اندک موجودی را در حداقـل زمان، مال خود می کنند.
که بـا ظرف و دبه  کودکانی  کـه بـه محلـه وارد می شـود، دیـدن سـیمای زنان و  تانکرهـای آب شـیرین 

و بشـکه در دسـت، در صف ایسـتاده اند و برای تهیه آب به رقابتی تاسـف بار مشـغولند، تلخ اسـت.
کـردن بچه هـا و همسـرش، ناچـار اسـت روانـه  کـه بـرای حمـام  هرمـز، پـدر سـه فرزنـد هـم می گویـد 
کانال هـای آب اطـراف باغ ها.  خانـه بسـتگان شـود و بـرای شسـتن رخـت و ظـرف، راهـی جویبارهـا و 
گالیـه و نالـه از بی توجهـی ناچـاری بـه بهداشـت می گویـد و اضافـه می کنـد: »مگـر مـا از آب سـالم  او بـا 

کاری نمی کنـد؟« کسـی  نبایـد سـهمی داشـته باشـیم؟ چـرا 
که دیگر حتی از تکرار مشکالت و آه و ناله هم خسته شده است. او حتی با عصبانیت می گوید 

ک خشک سالی آمار هولنا
کم آبـی و بی آبـی در اسـتان هرمـزگان عـوارض غریبـی در پـی داشـته  حـدود دو دهـه خشک سـالی و 
گزارش هـا از خشـک شـدن ۳۶۵حلقـه چـاه آب آشـامیدنی، ۱۸ دهنـه چشـمه و قنـات، ۱۰۰  اسـت؛ 
کاهـش آب ۱۳۵ حلقـه چـاه بیـن ۳۰ تـا ۷۰ درصـد خبـر می دهنـد. عـالوه بـر ایـن، از ۷۴  حلقـه چـاه و 

دشـت موجـود در هرمـزگان تمامـی آن هـا دارای بیـالن منفـی هسـتند.
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کی از اتمام حجم مفید آب سد استقال میناب است. آخرین اخبار حا
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای هرمـزگان می گویـد: به دلیل افزایش ۳۰ درصدی برداشـت از منابع 

زیرزمینی آب اسـتان و برداشـت بیرویه، عمده دشـتهای هرمزگان ممنوعه هسـتند.
هرچنـد آمـار رسـمی از لوله کشـی آب شـیرین بـرای ۷۰ درصـد روسـتاهای منطقـه خبـر می دهـد امـا 
در شـمار زیـادی از ایـن روسـتاها، آب الزم در تمـام سـاعات شـبانه روز موجـود نیسـت و بیـش از ۱۵۰ 

روسـتای منطقـه هـم اساسـا فاقـد آب لوله کشـی هسـتند.

کشاورزی قربانی ساخت و ساز
کـه هـم او و هـم پـدر و پدربـزرگ اش، متولـد و بزرگ شـده  عسـکر نصیرایـی، شـهروند مینابـی می گویـد 
کـه  می شـود  یـادآور  مـن،  بـا  صحبـت اش  ابتـدای  در  بازنشسـته  معلـم  ایـن  بوده انـد.  مینـاب  در 
مینـاب از زمان هـای دور و روزگاران قدیـم بـه واسـطه برخـوردار بـودن از آب هـای زیرزمینـی فـراوان و 
که امروز چنین  دشـت های سرسـبز به »مین آب« و میان دوآب مشـهور بوده و از تلخی دوران اسـت 

گـواری یافتـه اسـت. وضـع نا
کیـد بـر  آقـای نصیرایـی هرچنـد بـه خشک سـالی دو دهـه ای در منطقـه اشـاره می کنـد امـا انگشـت تا

کارآمـدی مدیـران شـهری و منطقـه و شـورا. نکتـه ای مهـم نیـز می گـذارد: نا
از قطب هـای  یکـی  بـه عنـوان  را  روزافزونـی جایـگاه خـود  بـه شـکل  او می گویـد، متاسـفانه مینـاب 
کشـور )ازجملـه خرمـا و مرکبـات و صیفی جـات( از دسـت می دهـد و برخـی  کشـاوررزی  محصـوالت 
کاربـری  تغییـر  بـه  شـهری،  مدیریـت  در  آلـوده  مناسـبات  و  بنـد  و  زد  از  اسـتفاده  بـا  سـودجو  افـراد 

آورده انـد. رو  اسـت  سـودده  کـه  ساخت و سـاز  و  کشـاورزی،  زمین هـای 
گله مند اسـت.  کند،  وی از اینکه شـورای شـهر نتوانسـته از حق  آب اهالی میناب به خوبی حراسـت 
در ایـن نکتـه، اغلـب اهالـی منطقـه، هم نظـر هسـتند. آن هـا شـورای شـهر را بـه حاشـیه رفتـه و بدون 

اثرگـذاری موثر ارزیابـی  می کنند.

که… »آب« میناب »چنان شور شده« 
کسـی مسـئولیت نمی پذیـرد و همـه تنهـا در موقعیـت  کـه  وضـع آب در مینـاب چنـان اسـف بار شـده 
کـه »مینـاب زمانـی قطـب  کـرده  کیـد  تا مطالبه گـر ایسـتاده اند؛ نماینـده مـردم منطقـه در مجلـس 
کشـور بود؛ اما متاسـفانه امروز به دلیل تداوم خشک سـالی و بحران آب،  کشـاورزی و بهشـت جنوب 

۹۰ درصـد از باغـات آن نابـود شـده اسـت.«
کـه »دسـت مینـاب نابـود شـده را  یکـی از اعضـای شـورای شـهر مینـاب هـم از از اسـتان دار خواسـته 
کـه ۳۰۰ لیتر آب  گفت  کـه »بـا مـردم روراسـت باشـند؛ یکـی از مدیـران  بگیـرد« و از مسـووالن خواسـته 
بـرای باغـات اختصـاص می دهیـم امـا ایـن وعده فقط پانزده روز عملی شـد و بعد دوبـاره آب به روی 

باغـات هم بسـته شـد.«
گلـوی مسـئوالن را هـم خـراش داده و آن ها  کـه  کـه آب مینـاب چنـان شـور شـده  واقعیـت ایـن اسـت 
گـواری وضـع،  کـرده اسـت؛ هرچنـد بخـش مهمـی از ایـن نابسـامانی و نا را نیـز وادار بـه انتقـاد و تکاپـو 
خ داده؛ حفـر چاه هـای  گذشـته ر کـه در طـی سـال های  ناشـی از سـوء مدیریـت و اقداماتـی اسـت 

عمیـق و نیمـه عمیـق پرشـمار در منطقـه فقـط یـک نمونـه اسـت.
کمـی بهتـر  شـاید اعضـای شـورای شـهر بعـد، قدم هـای جـدی و عملـی بیشـتری بردارنـد و وضـع را 

کننـد؛ شـاید…
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و  زنانه شدن چهره اعتیاد در سنندج 
بی تفاوتی شورا

نویسنده: روژیار مرادی
کردستان استان: 

شهر: سنندج
چالش ها:

•آسیب های اجتماعی
• اعتیاد

• زنان آسیب پذیر

گرفتـه  کـودکان، شـتابی دو چنـدان  رونـد زنانـه شـدن چهـره اعتیـاد در سـنندج و خطـر آلـوده شـدن 
کافی نبودن بودجه برای سـامان دهی  اسـت اما تنها پاسـخ شـهردار و شـورا به این بحران آسـیب زا، 

اوضاع نابسـامان حاشیه نشـینان سـنندج اسـت.
شـهرک نایسـر با جمعیتی بیش از هفتاد هزار نفر، مرکز فقر و اعتیاد درسـت در حاشـیه شـهر سـنندج 
واقع شـده اسـت. آمار باالی معتادین و فروشـندگان مواد مخدر و نبود امکانات فرهنگی و رفاهی، 
فقـدان باشـگاه های ورزشـی و پارک هـای تفریحـی، هـم چنیـن ساخت و سـازهای غیـر اسـتاندارد و 
کـی از لحـاظ  غیـر مجـاز و رشـد بی کنتـرل و غیـر مترقبـه جمعیـت، ایـن ناحیـه را بـه منطقـه خطرنا
کـردە اسـت. به طوری کـه “سـید بهاالدیـن حسـینی” رئیـس  بحرانهـا و معضـالت اجتماعـی تبدیـل 
گفته اسـت: “در حال حاضر پنجاه و چهار درصد  کمیسـیون فرهنگی شـورای اسـالمی شـهر سـنندج 

از مـردم شـهر سـنندج در مناطـق حاشیه نشـین سـکونت دارنـد.”
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کمیسـیون فرهنگـی شـورای اسـالمی شـهر  کـه رئیـس  بـی کاری و اعتیـاد چنـان در نایسـر رواج یافتـه 
گفتـه اسـت: »در نایسـر هـزار معتـاد و مـواد فـروش وجـود دارد و البتـه ایـن امـری طبیعـی  سـنندج 
کنیـم، سـاالنه نمی تـوان دە  گـر تمـام بودجـه شـهرداری را صـرف سـامان دهی نایسـر  کـه ا اسـت، چـرا 
گـر بودجـه چهـار چـاه  گفتـه بـود: »ا کـرد.« پیش تـر نیـز شـهردار سـنندج  درصـد از مشـکالت آن را حـل 
کـه  کامـل حـل نمی شـود.« قابـل ذکـر اسـت  کنیـم، بـاز مشـکالت آن بـه طـور  نفتـی را صـرف نایسـر 
شـهرداری سـنندج از لحـاظ رتبـه بنـدی شـهرداری ها بـر اسـاس در آمـد در میـان سـی مرکـز اسـتان، 
فقـر  از  کـه حکایـت  ناخوشـایندی  رتبـه  دارد.  قـرار  بیسـتم  رتبـه  در  تومـان  میلیـارد  درآمـد ۲۳۴  بـا 

شـهرداری ایـن شـهر دارد.

گسترش اعتیاد زنان وفور مواد مخدر و 
وجـود هزارنفـر مـواد فـروش و معتـاد در میـان جمعیـت هفتـاد هـزار نفـری نایسـر بـه معنـی وجود یک 
منبـع آلودگـی بـه مـواد مخـدر بـه ازای هـر هفتـاد نفـر اسـت. این مسـئله زنگ خطـر آلوده شـدن افراد 
که با توجه به ازدحام جمعیت خانوادەها در  بیشـتری را به مواد مخدر به صدا در آورده اسـت، چرا 
گـر هریـک از آنـان بـا پنـج نفر در ارتبـاط باشـند، پنج هزار  مناطـق فقیـر نشـین و آمـار بـاالی بـی کاری، ا

گسـیختگی خانوادگی قـرار می دهند. نفـر دیگـر را در معـرض خطـر وابسـتگی بـه مـواد مخـدر و از هم 
خریـد مـواد مخـدر از نایسـر بـرای مشـتریان آن بسـیار آسـان و سـهل الوصـول اسـت. وفور مـواد مخدر 
کردە اسـت. در  قابـل دسـترس در ایـن شـهرک، مشـتریان زن از مناطـق مختلـف را نیـز بـه خود جلب 
کـم بود، اما  کردسـتان بسـیار  گرایـش زنـان بـه مـواد مخدر در سـنندج و نیز در سـطح اسـتان  گذشـته 
گرایـش بـه اعتیـاد  دسترسـی آسـان بـه تهیـه مـواد مخـدر در ایـن بخـش از شـهر امـکان رشـد فزاینـده 
در زنـان و بـه تبـع آن سـایر آسـیب های اجتماعـی متناسـب بـا آن نظیر فروپاشـی خانوادەها وافزایش 

کـودکان بی سرپرسـت و بدپرسـت را فراهـم آوردە اسـت.

کاهش سن اعتیاد
گفته اسـت: »متاسـفانه میانگین  سـیروان محمـدی از فعالیـن اجتماعـی ضـد اعتیـاد به »درصحن« 
سـن اعتیـاد در میـان زنـان سـنندجی، بیسـت و یـک سـال اسـت. مصـرف مـواد مخـدر در میـان زنان 
کنون زنان تقریبا سـه برابر سـابق مواد مصرف  که ا در اسـتان افزایش چشـمگیری داشـته به طوری 

ک، هرویین، حشـیش و شیشـه هسـتند.« می کننـد. بیشـترین مـواد مصرفـی هم تریا
کشـور را ۹/۶ درصـد عنوان می کنند،  گرچـه آمارهای رسـمی اعتیاد زنان در  محمـدی معتقـد اسـت ا

امـا آمارهـای غیـر رسـمی حکایـت از باالتـر بودن این آمار، حتـی در حد ۲۵٪ دارد.
کردسـتان دارای ۶۶ مرکـز تـرک اعتیـاد بـا حـدود ۱۲ مرکـز  الزم بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر اسـتان 
کمپ ترک  کمال فتحی نماینده  اقامتی اسـت و ۲۸٠٠ نفر تحت پوشـش خدمات حمایتی هسـتند. 
کمپ از شهرسـتان های  گفته اسـت: »بیشـترین آمار مراجعه کنندگان به این  اعتیاد بانوان سـنندج 
اطـراف اسـت و باالتریـن آمـار بانـوان معتـاد متعلـق بـه شهرسـتان قـروه اسـت. پایین تریـن سـن افراد 

کمـپ ۱۵سـاله و باالتریـن سـن نیز ۵۶ سـاله اسـت.« حاضـر در ایـن 

چرا زنان به اعتیاد روی آوردەاند؟
گرایـش به اعتیـاد در دختران  گفت و گـو بـا »درصحـن«، دالیل  کـودکان در  سـیما مدنـی فعـال حقـوق 
کردسـتان و تاثیـر آن  و زنـان جـوان را ایـن چنیـن برمـی شـمارد: “بـا توجـه بـه سـاختار سـنتی اسـتان 
بـر نحـوه تربیـت فرزنـدان دختـر، نـگاه فرودسـتی جنسـیتی بـه دختران موجـب بروز تعارضـات ذهنی 
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بـزرگ در سـنین نوجوانی شـان می شـود. از طرفـی جامعـه تـوان برخـورد مناسـب و درسـت را بـا ایـن 
تعارضـات نـدارد و از طـرف دیگـر ایـن مسـئله باعث بوجود آمدن خالهای عاطفـی عمده در دختران 
می شـود. در سـال های اخیـر به دلیـل سـهل الوصـول بـودن تهیـه مواد مخـدر در اسـتان و هم چنین 
گرایـش بـه مـواد مخدر در  گاهـی و عـدم تجربـه اجتماعـی- ارتباطـی در میـان دختـران جـوان،  نبـود آ

میـان آنـان افزایش یافته اسـت.” 
کودکی  کافـی در زمینـه پیشـگیری از اعتیاد در سـنین  وی هم چنیـن عـدم وجـود آموزش هـای الزم و 
گرایـش بـه بزهکاری هـای اجتماعـی و به خصـوص اعتیـاد  و ضعـف آمـوزش مهارت هـای زندگـی را در 
بـه  بایـد  کـودکان  گسـترش مـواد مخـدر در میـان  بسـیار مؤثـر می دانـد و می گویـد: »وجـود معضـل 
کرد. انکار دردی  عنوان یک واقعیت تلخ به رسـمیت شـناخته شـود و برای آن سـریعا چارە اندیشـی 

گسـترش فاجعـه می شـود.« را دوا نمی کنـد بلکـه تنهـا منجـر بـه 
کردسـتان و به خصـوص در شـهر نسـبتا پـر جمعیـت سـنندج،  زنانـه شـدن چهـرە اعتیـاد در اسـتان 
کـه توجـه فـوری و آنـی شـورای شـهر و  بـا مناطـق حاشیه نشـین فقیـر یکـی از معضـالت جـدی اسـت 
کـودکان بـه نمایـش  مدیـران دولتـی اسـتان را می طلبـد. اعتیـاد زنـان، چهـره زشـت خـود را در روی 
کـه متکدیـان حرفـه ای شـهر شـده اند. امـروزه در هر چهار راهی در سـنندج  کودکانـی  گذاشـته اسـت. 
کـه یـا به مـواد مخـدر آلوده انـد یا در  کودکانـی  کـه بـه تکدی گـری مشـغول اند.  کودکانـی مواجـه ایـم  بـا 
معـرض آلودگـی قـرار دارنـد. اعضـای شـورای شـهر بودجـه محـدود شـهرداری را عامل این نابسـامانی 
می داننـد ولـی توضیـح نمی دهنـد بـرای جلـب حمایت هـای مردمـی و دولتـی، جهـت زدودن چهـره 

کرده انـد؟  اعتیـاد از شـهر چـه 
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نیروگاه زباله سوز نوشهر: نوش دارو 
از مرگ آبزیان! پس 

نویسنده: سهیل مازنی
استان: مازندران

شهر: نوشهر
چالش ها:

• تخریب محیط زیست
• زباله

• ضعف مدیریت شهری

نتیجـه  بـه  مواجه انـد،  آن  بـا  مازنـدران  اسـتان  غـرب  مـردم  کـه  زیسـت محیطی  مشـکالت  از  یکـی 
کنان منطقـه، ایـن پـروژه نیـز  نرسـیدن پـروژه نیـروگاه زباله سـوز نوشـهر اسـت. از نـگاه بسـیاری از سـا
کشـور به دلیـل بی تدیبـری و سـوء مدیریـت مسـئولین  ماننـد بسـیاری از پروژه هـای مناطـق شـمالی 
کـه بی نتیجـه مانـده اسـت. بـه راسـتی! دغدغه هـای محیط زیسـتی تـا چـه انـدازه در  سال هاسـت 

کار مسـئولین قـرار دارد؟ اولویـت مطالبـات جامعـه، و هم چنیـن دسـتور 
بـا حضـور رئیـس سـازمان  عملیـات سـاخت نیـروگاه زباله سـوز نوشـهر در اردیبهشـت مـاه سـال ۹۰ 
کـه ایـن  کتـی” ایـن شهرسـتان آغـاز شـد و قـرار بـود  حفاظـت محیط زیسـت وقـت در منطقـه “پلهـم 
گذشـت بیـش از ۵ سـال هنـوز هیـچ  کنـون بـا  کـه ا پـروژه ظـرف مـدت یکسـال بـه بهـره بـرداری برسـد 

نتیجـه ای حاصـل نشـده اسـت.
گردشـگران در جنگل هـای  کـه انبـوه زباله هـای برجـای مانـده از مسـافران و  ایـن در شـرایطی اسـت 
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بکر و سـواحل دریای مازندران باعث نگرانی شـهروندان این منطقه شـده و آلودگی در این منطقه، 
روز بـه روز در حـال افزایش اسـت.

گفت: »شـهرهای  کـه در ایـن زمینـه بـا ما هم کالم شـد و  احمـد یکـی از شـهروندان ایـن منطقـه اسـت 
نوشـهر و چالـوس بـه شـدت بـه زباله سـوز نیـاز دارنـد و به دلیـل رفـت و آمـد زیاد توریسـت ها به نوشـهر 
کـه ایـن زبالـه در جنگل هـا و دریـا ریختـه می شـود، و حتـی دیـده  زباله هـای زیـادی تولیـد می شـود 
کـه در منطقـه شـهری هـم زباله هـای فراوانـی وجـود دارد. همیـن مسـاله باعث آلودگـی بیش از  شـده 

حد شـهر شـده اسـت.«
»مسـئولین  می گویـد:  و  اسـت  گله منـد  مسـئوالن  توسـط  مشـکل  ایـن  پی گیـری  در  تاخیـر  از  او 
آن هـا  نمی کـرد.  پی گیـری  پیـش  مدتـی  تـا  کسـی  ولـی  می بیننـد  را  مشـکل  ایـن  کـه  سال هاسـت 
که برای راه انـدازی پروژه بودجه  کرده اند  که اعـالم  کمبـود بودجـه داریم. مدتی اسـت  کـه  می گفتنـد 
گذشـته  کـه ماننـد دفعـات  گرفتـه و تـا سـال آینـده ایـن مشـکل برطـرف می شـود، امیدواریـم  تعلـق 

نباشـد.« سـراب 

زباله های بیمارستانی
هـم  بیمارسـتا  ن ها  »حتـی  می شـود:  یـادآور  و  اسـت  نگـران  هـم  بیمارسـتانی  زباله هـای  از  احمـد 
کـه زباله هـای بیمارسـتانی آلودگـی زیـادی دارنـد و باعـث مریضـی  زباله سـوز ندارنـد و همـه می داننـد 
گناهـی دارنـد، چـرا آن هـا بایـد تـاوان مدیریـت  کـودکان باشـند، آن هـا چـه  می شـود. حداقـل بـه فکـر 

اشـتباه را بدهنـد، امیدواریـم ایـن مشـکل بـزودی حـل شـود.«
کشـور بـه محـل دفـع زبالـه تبدیـل شـده  گسـتره جنگل هـای شـمالی  به دلیـل سـوء مدیریـت شـهری 
گیاهی این  گونه هـای  اسـت. هم چنیـن شـیرابه ناشـی از تخلیـه زبالـه باعـث از بیـن رفتـن بسـیاری از 

منطقه شـده اسـت.
زباله هـای  انبـوه  پاسـخ گوی  مسـافران،  انبـوه  مـرور  و  عبـور  به دلیـل  مناطـق  ایـن  زبالـه  دفـع  محـل 
تولیـدی نیسـت، در حالیکـه مقادیـر بسـیاری از فاضالب هـای انسـانی و شـیرابه زبالـه وارد رودخانـه 
»مالشـک« و دریای مازندران شـده و باعث آلودگی و آسـیب رسـاندن به آبزیان منطقه شـده اسـت.

کار کسب و  آلودگی و تاثیر آن بر 
کار برخـی از شـهروندان  کسـب و  افـزون بـر ایـن، معضـل آلودگـی و نبـود نیـروگاه زباله سـوز بـر رونـق 
کن نوشـهر اسـت در ایـن زمینـه می گویـد: »همسـر  کـه سـا گذاشـته اسـت. خانـم حسـنی  نیـز تاثیـر 
کـه  ایـن ]شـایعه[ پیچیـده اسـت  بیـن مـردم  آلـوده شـدن دریـا  مـن صیـاد ماهـی اسـت و به دلیـل 
ماهی هـا آلـوده شـده اند، به خصـوص ماهـی سـفید. تـا قبـل از اعـالم ایـن خبـر درآمدمـان خـوب بـود 
کمتر ماهی  کـم شـده و مردم می ترسـند، دیگـر  ولـی از وقتـی ایـن موضـوع عنـوان شـده، خریـد ماهـی 

می خرنـد.«
او می گویـد: »می گوینـد ماهـی سـفید آلـوده اسـت و دیگـر نخوریـد. مگر می شـود اهل شـمال باشـید و 
غ آنفوالنزا دارد،  کیلویـی ۳۰ هزار تومان، مـر گوشـت  ماهـی سـفید نخوریـد، خـوب پس چه بخوریم؟ 

ماهـی آلـوده اسـت، خوب بهتر اسـت بگویند لطفـا بمیرید!«
که خودشان  گله مند اسـت و می گوید: »مسـئولین  کم کاری مسـئوالن در این زمینه  خانم حسـنی از 
درآمدهـای بـاال دارنـد دیگـر بـه فکـر صیـاد و ماهـی فـروش و مردم نیسـتند، نمی گویند صیـاد و ماهی 
کار و زندگـی نیافتـد و قبـل از  کنیـم از  کاری  فـروش زندگـی اش از خریـد ماهـی می چرخـد، حداقـل 
کـه آدم  کـه عبـور می کنیـم آنقـدر زبالـه ریختـه شـده  کنـار سـاحل  کنیـم. از  آلـوده شـدن راهـی پیـدا 
کمـی هـم بـه فکـر مـردم بودنـد. االن دیگـر درآمـدی بـرای  کاش  از بـوی بـد آن حالـش بـد می شـود. 
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گـذران زندگـی نداریـم، بچه هـای مـن چـه بایـد بکننـد؟ بـه آقایـان بگوییـد فقـط خودتـان خانـواده 
کنیـد.« نداریـد بـه قشـر ضعیـف هـم فکـر 

زباله سوزهای چینی و اعتراض شهروندان
بـا تمـام ایـن شـرایط شـهروندان ایـن منطقـه راضـی بـه اسـتفاده از زباله سـوزهای چینـی نیسـتند، 
کردنـد  خریـداری  چینـی  زباله سـوزهای  مسـئوالن  پـروژه  ایـن  ابتدایـی  سـال های  می گوینـد  آن هـا 
کـه حتـی آبزیـان ایـن  کـدام اسـتانداردهای زیسـت محیطی را نداشـت و االن در شـرایطی  کـه هیـچ 
کـه نیـروگاه زباله سـوز  گـر قـرار باشـد  منطقـه آلـوده شـده اند دیگـر راضـی بـه آلودگـی هـوا نیسـتیم. »ا

بـا تمـام وجـود ایسـتادگی می کنیـم.« بـر مشـکالت مان بیافزایـد  مشـکلی 
کـدام اسـتانداردهای زیسـت محیطی نداشـتند  کـه هیـچ  زباله سـوزهای چینـی  در دولـت پیشـین 
مدیـران  از  برخـی  بـود.  متفـاوت  زمـان  آن  در  مسـئوالن  ادعـای  هرچنـد  بـود،  شـده  خریـداری 
شـهرداری و مسـئوالن دولتـی و اسـتانی فقـط بـه صـرف تبدیـل زبالـه بـه بـرق در پـی ایجـاد نیـروگاه 
کـه چینی هـا دسـتگاه های زباله سـوز غیراسـتاندارد و دسـت دوم خـود را بـه ایـران  زباله سـوز بودنـد 

می فروختنـد. 
چینـی  زباله سـوز  نیـروگاه  فرآینـد  عملکـرد  کـه  می گرفـت  صـورت  حالـی  در  دسـتگاه ها  ایـن  واردات 
کشـور شـده بـود. حـال  کشـور موجـب اعتـراض مردمـی ایـن  و ضررهـای بوجـود آمـده از آن در ایـن 
کشـور چیـن خودشـان بـرای اسـتفاده از ایـن زباله سـوزها  کـه وقتـی مـردم  ایـن سـوال پیـش می آیـد 

کنیـم؟ کرده انـد چـرا مـا اسـتفاده  اعتـراض 
کـه از او در ایـن زمینـه پرسـیدیم می گویـد: »چنـد سـال پیـش اعـالم  کنین شـهر  امیرعلـی یکـی از سـا
کـه زباله سـوز چینـی خریدنـد و بـزودی نیـروگاه زباله سـوز راه انـدازی می شـود، امـا از آنجایـی  کردنـد 
کـه ایـن زباله سـوزهای چینی  شـهروندان از همـه مسـائل خیلـی زود باخبـر می شـوند متوجـه شـدیم 
کـه ایـن اتفـاق  غیراسـتاندارد هسـتند. در اعتـراض، زنجیـره مردمـی تشـکیل شـد و اجـازه ندادنـد 

بیافتـد.«
کـه جنگل هـا و دریاهـا آلـوده شـده اند، دیگـر  کـه »مـردم می گفتنـد در شـرایطی  امیرعلـی نقـل می کنـد 

نمی خواهیـم هـوا هـم آلوده شـود.«
کـه خانه هایشـان  کـه »نداشـتن زباله سـوز مـردم را خیلـی اذیـت می کنـد، آن هایـی  کیـد دارد  او هـم تا
نزدیـک دریـا و جنـگل اسـت خیلـی اذیـت می شـوند، زیـرا تمام زباله هـا در این مکان ها دفع می شـود 
کنان ایـن مناطـق هـم از بـوی بـد ناراحتند و هـم در معرض  گرفتـه اسـت، سـا و بـوی بـد ایـن مناطـق 

گرفته اند.« آلودگـی و انـواع بیماری هـا قـرار 

بودجه تامین شد، آیا پروژه تکمیل خواهد شد؟
امـور اسـتان داری مازنـدران دی مـاه سـال جـاری در  کـه علـی نبیـان معـاون  ایـن در حالـی اسـت 
که »۲۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه نیمه تمام نیروگاه زباله سـوز  کرده اسـت  گفت و گـو بـا ایرنـا اعـالم 
کـه ۱۰ میلیـارد تومـان از سـوی دفتر مقام معظم رهبـری و مابقی  نوشـهر اختصـاص داده شـده اسـت 

از سـوی دولـت تدبیـر و امیـد تامیـن شـده اسـت.«
کند  که قرار است عالوه بر امحای روزانه ۲۰۰ تن زباله حدود ۲ مگاوات برق در روز تولید  این نیروگاه 
کوهسـتانی  کالردشـت، مـرزن آبـاد، چالـوس، هچیـرود و بخش ییالقی و  و تمامـی زباله هـای مناطـق 
کجـور بـه ایـن منطقـه انتقـال داده شـود، بـا تخصیص ایـن اعتبار در سـال ۹۶ به بهره بـرداری خواهد 

که باید به انتظار تحقق اش نشسـت. رسـید. وعده ای 
کسـی پاسـخ گوی آلودگـی بیـش از انـدازه ایـن منطقه  کـه چـه  کـه پیـش می آیـد ایـن اسـت  امـا سـوالی 
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اسـت؟ چـرا در همـه ایـن سـال ها در عمـل اقـدام تاثیرگـذاری بـرای حـل ایـن معضـل صـورت نگرفتـه 
کار و محیط زیسـت شـهروندان رابطـه  کسـب و  کـه بـا سـالمت و  اسـت؟ چـرا اجـرای پـروژه مهمـی 
مسـتقیمی دارد، هم چنـان در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد؟ مدیـران شـهری می آینـد و می رونـد، آیـا 
بـاز هـم بـا فـرا رسـیدن فصـل انتخابـات، ایـن دغدغـه قدیمـی منطقـه، بـه سـوژه تبلیغاتـی تبدیـل 
نـه تنهـا سـالمت و  ایـن چنینـی،  خواهـد شـد؟ دیرکـرد در اجـرای درسـت و اسـتاندارد پروژه هـای 
کـه باعـث آلودگـی و آسـیب بـه آبزیـان و از بین رفتن  معیشـت شـهروندان را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، 
جنگل هـای بکـر شـمالی خواهـد شـد. آیـا صـدای شـهروندان بـه اعضـای شـورا و نمایندگان مـردم در 

عرصـه تصمیم گیـری می رسـد؟ یـا »نـوش دارو پـس از مـرگ سـهراب ها« می رسـد!
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خروج کنش گران اجتماعی از انفعال

نویسنده: عاطفه مرادی
استان: البرز

ج کر شهر: 
چالش ها:

• آسیب های اجتماعی
• اعتیاد

• ضعف نظارتی شوراها

قانـون شـوراها، شناسـایی مشـکات و معضـات شـهری و برنامه ریـزی جهـت مشـارکت مردم 
در حـل مشـکات موجـود را از جملـه وظایـف شـوراها دانسـته اسـت. اعتیـاد و رواج روزافـزون 
که نیاز به شناسـایی ندارد،  اسـتفاده از مـواد مخـدر در ایـران، از جملـه مشـکات عیانـی اسـت 
بلکـه نیازمنـد تـاش بـرای زدودن چهـره زشـت آن از سـطح جامعـه اسـت. آیـا شـورای شـهر در 

ایـن حـوزه عملکـرد قابل دفاعـی دارد؟

ر:  فعاالن مدنی بانه، در انتظار پاســخ شــورا و شهردا
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ج می گویـد: رواج مصـرف مـواد مخـدر در  کـر ترانـه محمـدی، یکـی از شـهروندان محلـه ی حصـار در 
ک و انواع  کرا کسـی معتاد نیسـت. شیشـه و  که آدم شـک می کند بگوید  محله ی ما به حدی اسـت 
مـواد مخـدر بـه ویـژه مـواد صنعتـی مثـل نقـل و نبـات دم دسـت بچه هـای مـردم اسـت. شـما یـک 
سـری به دم مدرسـه ها، خصوصا دبیرسـتان های پسـرانه بزنید ببینید چه خبر اسـت. می توانید به 
که  کنیـد. قیمـت آن هـم آن قـدر ارزان اسـت  سـادگی و تنهـا در عـرض چنـد دقیقـه مـواد مخـدر تهیـه 
کننـد. یـک زمانـی مـواد مخـدر  بچه هـا بـه سـادگی می تواننـد بـا پـول تـو جیبـی خـود بخرنـد و مصـرف 
خطـری بـرای پسـرها محسـوب می شـد امـا حـاال فقـط مختـص پسـران نیسـت و دخترهـا هـم ممکن 

گرفتار بشـوند. اسـت 
کـه راننـده سـرویس مدرسـه اسـت می گویـد: مـن در حصـار زندگـی می کنـم امـا در چنـد مدرسـه  او 
راه  سـه  حوالـی  و  قنـد،  کارخانـه  چهـارراه  طالقانـی،  بلـوار  دارم.  سـرویس  ج  کـر خـود  در  دخترانـه 
کـه نسـل جـوان را  گوهردشـت. خـدا را شـکر خـودم بچـه نـدارم. واقعـا ایـن روزهـا بـا ایـن خطراتـی 
که  کوچـه ی مدرسـه ها آدم هـای ثابتـی هسـتند  تهدیـد می کنـد، بچـه نداشـتن جـای شـکر دارد. سـر 
گـر ندانـی بـاورت نمی شـود شغل شـان فـروش مـواد مخـدر  کـه ا خرده فروشـی می کننـد. بچه هایـی 

اسـت.
و  مصـرف  پاتوق هـای  از  کلـی  محلـه  چنـد  در  و  ریختنـد  پیـش  وقـت  چنـد  می دهـد:  ح  شـر ترانـه 
گرفتنـد، امـا ایـن مشـکل بـا چنـد بگیـر و ببنـد  کردنـد و افـرادی را هـم  فـروش مـواد مخـدر را تخریـب 
گفتـه ی او بیشـتر جوان هـا، حتـی برخـی از نوجوانـان  کـرد. بـه  حـل نمی شـود، بایـد از ریشـه حلـش 
ک شـده اند.  کرا گرفتار شیشـه و  که  مدرسـه ای علف می کشـند، اما متاسـفانه بعضی ها هم هسـتند 

گرفتـار شـده اند. کرده انـد و بعـد  تفریحـی شـروع 
از او دربـاره ی نقـش شـورای شـهر در حـل معضـل اعتیـاد می پرسـم، می گویـد: مسـلما شـورای شـهر 
گاهـی بـرای جوانـان  کالس و دوره ی آموزشـی آ می توانـد تاثیرگـذار باشـد. مثـال شـورای شـهر چهـار تـا 
کـه بچه هایشـان ممکـن  و خانواده هـا بگـذارد. خیلـی از خانواده هـا حتـی بـه فکرشـان هـم نمی رسـد 
گرفتـار چنیـن مصیبتـی شـده باشـند. مـردم اغلـب فکـر می کننـد مرگ مال همسـایه اسـت، اما  اسـت 
گـر مواظـب نباشـی ممکـن اسـت در خانـه ی تـو هـم  کـه ا ایـن مصیبـت بدتـر از مـرگ، شـتری اسـت 
کنـد و هشـدار بدهـد. امکانات تفریحی سـالم بـرای جوانان  بخوابـد. یـا مثـال شـهرداری اطالع رسـانی 
کنیـد  کنـد. بـاور  کـردن هیجـان بچه هـای مـردم برنامه ریـزی  کنـد. شـورای شـهر بـرای خالـی  فراهـم 

کـم و تنهـا بـا انگیـزه می تـوان انجـام داد. کـه بـا بودجـه ی  این هـا راه حل هـای سـاده ای اسـت 

شورا در نظارت بر شهرداری هم مانده است
و  می خوانـد  درس  ج  کـر آزاد  دانشـگاه  در  او  اسـت.  مدیریـت  سـوم  سـال  دانشـجوی  ف.  پیمـان 
غ التحصیلـی شـغل پول سـازی بـه دسـت آورد. پیمـان بـا اعتـراف بـه مصرف  امیـدوار اسـت بعـد از فار
کـه آن را تقریبـا همـه مصـرف می کننـد.  مـواد مخـدر می گویـد: مـن تفریحـی می کشـم. بیشـتر علـف، 
تازگـی  بـه  امـا  بـه راحتـی تهیـه می کنـد،  را در داخـل دانشـگاه  کـه مـواد مخـدر  او توضیـح می دهـد 
گفتـه ی پیمـان مـواد مخـدر صنعتـی  گـران شـده اسـت. بـه  قیمـت آن بـاال رفتـه و بیـش از دو برابـر 
ک چند  کرا کـرد. او توضیح می دهـد: تهیه شیشـه و  کـه بایـد فکـری بـه حـال آن  مشـکل اصلـی اسـت 
کار سـختی نیسـت. امـا مهم تـر از  دقیقـه بیشـتر طـول نمی کشـد و بـه نظـرم شناسـایی فروشـنده ها 

هسـتند. تولیدکننده هـا  فروشـنده ها 
و  نیسـت  امیـدوار  مخـدر  مـواد  مشـکل  رفـع  در  شـهرداری  و  شـهر  شـورای  نقـش  تاثیـر  بـه  پیمـان 
کار  بـه  کاربلـد باشـند بتواننـد  کننـد؟ خیلـی  کیـد می کنـد: مثـال چـه چیـزی را می تواننـد درسـت  تا
کنیـم شـورای  گـر واقع بینانـه نـگاه  کننـد. ا کننـد و یـا مشـکل آلودگـی هـوا را حـل  شـهرداری نظـارت 
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کـدام عمـل نمی کنـد، اصال  کـه دارد و تقریبـا بـه هیـچ  شـهر در مقایسـه بـا مسـئولیت های مسـتقیمی 
بـرای حـل مشـکل اعتیـاد جوانـان مسـئولیتی نـدارد. او علـت مصـرف مـواد مخـدر را نداشـتن تفریـح 
و بی انگیزگـی اعـالم می کنـد و می گویـد: راسـتش مـن چنـدان امیـدی بـه اصـالح امور و حل مشـکالت 
نـدارم. جامعـه ی مـا رهـا شـده اسـت و هیـچ نهـاد و مسـئولی بـه فکـر نیسـت. هـر نهـادی مثـل جزیره 
کارشـکنی هـم می کنند، چه  کـه بـرای همدیگر  کار خـودش را می کنـد و بیشـتر وقت هـا هـم می بینیـم 
گـر اراده ای ملی برای حـل بحران مواد مخدر باشـد،  برسـد بـه حـل مشـکالت بـزرگ و عمیـق. وگرنـه ا
گرفتـه تـا شـهرداری و پلیـس و مجلـس و دولـت، همه مسـئولند و می تواننـد تاثیرگذار  از شـورای شـهر 
باشـند و در این میان وظیفه ی شـورای شـهر و شـهرداری باال بردن امکانات شـهری و ایجاد انگیزه 

بـرای مردم اسـت.

کردن آلودگی های مرگ بار اجتماعی وظیفه شوراهاست ک  پا
مثـل  مشـکالتی  حـل  واقـع  در  می گویـد:  در این بـاره  شـهری،  مدیریـت  کارشـناس  زنـدی،  پریسـا 
که شـورای شـهر باید بـه دنبال  مصـرف و فـروش مـواد مخـدر از وظایـف شـورای شـهر هـم هسـت چـرا 
کاهش و تالش برای به صفر  استانداردسـازی شـهر باشـد و یکی از نشـانه های یک شـهر اسـتاندارد، 
کـه در آن عـالوه بـر  رسـاندن معضـالت اجتماعـی آن اسـت. شـهر اسـتاندارد و سـالم شـهری اسـت 
ک داشـته باشـد. معنی محیط زیسـت  توسـعه ی اقتصادی و اشـتغال زایی، محیط زیسـت سـالم و پا
کردن هر آن چیزی  ک  نیز تنها فضای سـبز و سالم سـازی هوا نیسـت. سالم سـازی محیط زیسـت، پا
که چهره ی شـهر را زشـت می کند و زیسـتن در یک محیط را برای شـهروندان دشـوار می کند.  اسـت 
کنیـد مـواد مخـدر یکـی از آلودگی هـای مرگ بـار اجتماعـی  گـر ایـن طـوری بـه موضـوع نـگاه  بنابرایـن ا

اسـت و رویارویـی و حـل آن وظیفـه ی همـه ی نهادهـای شـهری اسـت.
او افزایش مشـارکت مردمی در اداره  امور را یکی از وظایف شـوراها می داند و می گوید: نقش داشـتن 
مـردم در اداره  امـور احسـاس مسـئولیت اجتماعـی را افزایـش می دهـد. بسـیج مـردم و تشـویق آن هـا 
کننـد و از موجـودات ناراضـی و بی عمـل بـه  کـه خودشـان مشـکالت پیرامـون خـود را حـل  بـرای ایـن 
کار شـوراهای شـهر را هـم آسـان می کنـد.  کنش گـران فعـال و نقش آفریـن در جامعـه تبدیـل شـوند، 
امـا ایـن همـه ی ماجـرا نیسـت. مـردم بایـد بـرای مشـارکت انگیـزه داشـته باشـند و این انگیزه را شـورا 

بایـد بـه وجـود بیاورد.
گر واقعـا هویت مردمی بودن  که ذات مردمی شـوراهای شـهر و روسـتا، ا کیـد بر این  خانـم زنـدی بـا تا
کنـد، می گویـد:  کنـد، باعـث می شـود بسـیار راحت تـر مشـکالت اجتماعـی را شناسـایی  خـود را حفـظ 
بـه همیـن دلیـل هـم حـل این دسـته از مشـکالت یا دسـت کم ارائه ی راه حل مناسـب برای ریشـه کن 
کـردن معضالتـی مثـل فـروش مـواد مخـدر در فضـای عمومی شـهر و هم چنین مصـرف آن در پارک ها 
و محیـط شـهری می توانـد از جملـه وظایـف شـوراها باشـد. هم چنیـن شـهرداری ها نیـز نسـبت بـه 
کنـد.  ایـن موضـوع موظفنـد و شـورا می توانـد از شـهرداری بخواهـد بـرای ایـن بحـران چاره اندیشـی 
کـه معابـر و فضـای شـهری جـزو حـوزه ی مسـئولیت شهرداری هاسـت و حفـظ نظـم، امنیـت، و  چـرا 

زیبایـی فضـای شـهری نیـز از مسـئولیت های شـهرداری ها بـه شـمار می آیـد.
کیـد می کنـد و  کار شـوراها تا کارشـناس مدیریـت شـهری هم چنیـن بـر نقـش مـردم در نظـارت بـر  ایـن 
گرفتـن از مـردم وظیفـه ی شوراهاسـت،  کـه ایجـاد انگیـزه و مشـورت  توضیـح می دهـد: درسـت اسـت 
کار شـوراها نظـارت نکننـد، ممکـن اسـت آن هـا هـم بـه  گروه هـای اجتماعـی روی  گـر مـردم و  ا امـا 
کار  کـه درسـت  وظایـف خـود به خوبـی عمـل نکننـد. در واقـع مـردم بایـد همـواره از شـوراها بخواهنـد 

کننـد و ایـن یـک معادلـه ی دوطرفـه اسـت.
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اما و اگر! بانه: شهردار زن، هزار 

نویسنده: نیلوفر عثمانی
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش ها:

• موانع مشارکت سیاسی زنان
• زنان شورا

• شهرداری زنان

کودک  که پـارک  ج شـدم. در مسـیر نانوایـی از محلی رد می شـدم  صبـح بـرای خریـد نـان از خانـه خـار
کـی تـا حـاال یـک زمیـن بی درخـت  نـام دارد و عمـال هـم شـبیه پـارک نیسـت. بـا خـود فکـر می کـردم از 
گهـان صـدای فریـاد  کـه نا گرفتـه اسـت،  کـودکان، پـارک نـام  و سـبزە بـا چنـد اسـباب بـازی و سـرگرمی 
کودک سـه سـاله روی زمین سـیمانی زیر سرسـرە افتادە و با دسـت و پای  کودکی را شـنیدم.  گریه  و 
کـودک را در آغـوش  کـودک دویـد و بـا ناراحتـی و غرولنـد  گریـه می کـرد. مـادر بـه سـوی  خـراش خـوردە 
کودکتان.  ک بر سـرتان با پـارک  گفـت: »خا گرفـت. در حالیکـه پـارک را تـرک می کـرد بـا صـدای بلنـدی 
کـه دیـد بـا اشـارە بـه  آخـر زمیـن سـفت سـیمانی و اسـباب بـازی بچـه بـا هـم هم خوانـی دارد؟« مـن را 
گردنش  گـر بچه از آنجا می افتـاد چه؟  گفت: »حاال ا پـل و خانـه عروسـکی بـا ارتفـاع یـک و نیـم متری 
نبـودە، چون کـه  یـک خانـم  پـارک  ایـن  گاه جـواب دادم مطمئنـا طـراح  ناخـودآ کـه می شکسـت.« 
گـر یـک خانـم بـود حتمـا ایمنـی بچههـا بـه ذهنـش می رسـید و بجـای سـیمان کاری، چمـن کاری  ا
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می کـرد یـا ماسـه می ریخـت. مـادر عصبانـی جـواب داد: »مهندسـش خانـم نبـودە، شـورای شـهرمان 
کـه ببیننـد ایـن اسـت  کـودکان دادنـد. نمی آینـد  کلـی پـز ایجـاد امکانـات رفاهـی بـرای  کـه خانمـه. 

کنـد؟« کـه بـازی  امکاناتشـان؟ شـهردار چـی؟ بچـه خـودش را اینجـا خواهـد آورد 

آیا بانه می تواند یک شهردار زن داشته باشد؟
گـر  بـا سـخنان مادرعصبانـی از زخمی شـدن فرزنـدش روی زمیـن پـارک، بـه فکـر فـرو رفتـم. راسـتی ا
بـازی  بـرای  زمیـن سـفت سـیمانی  کـه  نکتـه سـادە ظریـف نمی شـد  ایـن  بـود متوجـه  زن  شـهردار 
کـردە  کـودکان امـن نیسـت؟ چنـد بـار بـا مـادرم از آرزوی داشـتن یـک شـهردار زن در بانـه صحبـت 
گفتـه بـود: »دوباره دیوانه شـده ای؟ داری چه می گویی؟ مگر امکان دارد در این شـهر  بـودم. هـر بـار 

سـنتی بانـه زن شـهردار شـود؟ مگـر مـردم او را قبـول می کننـد؟ چرت و پـرت نگـو!«
کـه مـادرم بی سـواد نیسـت، دیپلـم دارد، امـا از نظـر او ایـدە انتخـاب شـهردار زن  جالـب این جاسـت 

»چرت و پـرت« اسـت!
بـه نانوایـی رسـیدم. همسـایهمان شـادی خانـم را دیـدم. بعـد از احوال پرسـی و تعریـف جریـان بچـه 
گریـان، پرسـیدم نظـرت در مـورد اینکـه بانـه یـک شـهردار زن داشـته باشـد چیسـت؟ بـا  زخمـی و 

گفـت: »نمی گذارنـد. سیسـتم مرد سـاالر بـه زن بهـا نمی دهـد.«  پوزخنـدی آرام 
گذاشـتهاند و ظاهـرا موفـق هـم هسـت. آنجـا هـم  گفتـم امـا در سیسـتان و بلوچسـتان فرمانـدار زن 
گفت: »خـوب! البتـه زن توانمندی هایـی دارد، چون  کـرد و  کمـی فکـر  کـم اسـت.  کـه مردسـاالری حا
زن  کـه  صورتـی  در  می تواننـد.  البـد  پـس  می کننـد،  رهبـری  را  آن  زنـان  کـه  هسـتند  جامعه هایـی 
مدیریـت قـوی داشـته باشـد می توانـد سـختی ها را پشـت سـر بگـذارد. خـدا را چـه دیـدی شـاید هـم 
کنـد. به نظرم  گـر یـک شـهردار زن قـوی داشـته باشـیم چـه بسـا بهتـر از یـک مـرد بتواند شـهر را ادارە  ا

فکـر بـدی نیسـت.«
گفـت: »آخـر مـا زن قـوی  گـر یـک زن شـهردار بانـه شـد حمایتـش می کنـی؟ خندیـد و  گفتـم حـاال ا

کـه!« نداریـم 

نظر مردان بانهای دربارە شهردار زن چیست؟
و  تحصیل کـردە  فـردی  سـاله،  هفتـاد  جـالل  دایـی  دیـدم.  را  دایـی ام  نانوایـی  از  برگشـت  راه  در 
گفـت: »جنسـیت بـه  بازنشسـته آمـوزش و پـرورش اسـت. نظـر او را در بـارە شـهردار زن جویـا شـدم. 
نظـرم مهـم نیسـت، تفکـر و مهارت مهم اسـت. در مسـئله مدیریت شـهری باید ارتبـاط جمعی قوی 
باشـد، تحصیـالت شهرسـازی و مرمـت داشـت. مسـلما از لحـاظ فرهنگـی محدودیت هـای زیـادی 
کـه بردایـره فعالیتـش اثـر می گذارد. بایـد چه دلـش بخواهد چه  بـرای شـهردار زن ایجـاد خواهـد شـد 
کـه بـا اسـتقبال مـردم روبـه رو نخواهـد شـد. متاسـفانه زن هنـوز در  نخواهـد ایـن موضـوع را بفهمـد 
بانـه خـود را نشـان نـداده اسـت وگرنـه شـاید بـه ایـن سـمت منصوبـش می کردنـد. البتـه بایـد بگویـم 
کـه متاسـفانه منطقـه مـا هنـوز فرهنـگ پذیـرش حضـور زن را  منطقـه هـم بـرای پذیـرش مهـم اسـت 

نـدارد.«
کودک  گفـت: »مثـال همین پـارک  درسـت در همیـن لحظـه از مقابـل پـارک سـیمانی رد شـدیم. دایـی 
ح بـوده فکـر دقیـق و  کـه مجـری ایـن طـر کسـی  گـر در نظـر بگیـری، ایمنـی مناسـبی نـدارد عزیـزم .  را ا
کـه واقعـا بـرای بچه هـا جذابیتـی نـدارد، ببیـن حتی  ریزبینـی نداشـته، دیوارهـای آن سـیمانی اسـت 
گـر یـک خانـم آن را اجـرا می کـرد  یـک نقاشـی هـم روی دیوارهـای زمخـت و بـی روح نیسـت. خـوب ا
کـه خانم هـا دارنـد و بهتر می تواننـد این قضیه ها را از لحاظ روانشناسـی درک  بخاطـر دقـت بیشـتری 

کیفیـت باالتری داشـت .« کننـد، مسـلما بـه ایـن فکـر می کـرد و پـارک هـم 
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در بـارە شـهردار زن صحبـت  اسـت،  کارشـناس جامعه شناسـی  کـه  اسـماعیل  بـا همـکارم  ادارە  در 
کـردم. او معتقـد بـود بـا وجـود این کـه یـک زن توانمنـد از یـک مـرد ناتوان برای شـهرداری بسـیار بهتر 
کردسـتان بر اسـاس  اسـت، امـا جنسـیت شـهردار اهمیـت دارد، چـون افـراد در ایـران و مخصوصـا در 
روابـط بـه موقعیت هـای شـغلی می رسـند. زنـان از حلقـه چنیـن روابطـی بـه دور هسـتند. اسـماعیل 
افـزود: »متاسـفانه در فرهنـگ جامعـه مـا مدیریـت حتـی در خانـواده بـه عهـدە مرد اسـت، چه برسـد 
گـر زنـی بخواهـد شـهردار شـود، بایـد پشـتوانه قـوی داشـته  بـه مدیریـت شـهری. در چنیـن فرهنگـی ا

کـه چنیـن زنـی را در بانـه نداریـم.« باشـد 
مام رحیم رفتگر خسته شهرداری با شنیدن سوالم در بارەی شهردار زن فریاد زد:

جـز  نمی خـورد  مسـئولیتی  هیـچ  درد  بـه  نمی خـورد.  شـهردار  درد  بـه  زن  نـه،  زن؟  شـهردار  “چـی 
کارهایشـان می کشـیدند. آخـر زمـان  ایـن  از  زنهـا دسـت  کاش  بچـه داری و خانـه داری می خورنـد. 

زن؟” شـهردار  واهلل.  اسـت 

زنان هنوز به توان زنان اعتماد ندارند
گفـت: »بیـن زن  کـه منشـی یـک پزشـک اسـت در بـارە ایـدە شـهردار شـدن یـک زن در بانـه  سـمیرا 
کـه زن نمی توانـد  کوچـک بانـه عقیـده مـردم بـر ایـن اسـت  و مـرد تفاوتـی نمی بینـم، امـا در جامعـه 
گـر نیتـش هـم خـوب باشـد از چهارچـوب سـنتی و فرهنگـی رایـج  اهدافـش را پیـش ببـرد. زن حتـی ا
کن، همه نگاه شـان می کنند و بسـیاری از مردها بهشـان  نمی توانـد رد شـود. بـه رانندگـی زن هـا نگاه 
گـر زنـی در ایـن شـهر شـهردار شـود،  متلـک می گوینـد و رانندگـی زنـان را دسـت می اندازنـد. حـاال ا
کـه از پـس ایـن مسـئولیت  کـرد. امـکان نـدارد زن بانـه ای پیـدا شـود  هـزاران فحـش نثـارش خواهنـد 

برآید.«
کـه  کـه در آن لـوازم زنانـه می فروشـد. در بـارە شـهردار زن معتقـد اسـت  کوچکـی دارد  کویسـتان مغـازە 
گفـت:  تعـداد زنـان تحصیل کـردە افزایـش یافتـه امـا تحصیل کردگـی معـادل توان منـدی نیسـت. او 

کـه.« کـو؟ زن توان منـد نداریـم  »دوسـت دارم زن همـه کارە باشـد. شـهردار هـم زن باشـد. امـا 
کوبانی چیسـت؟  کوبانی می نازند. خـوب فرق زن بانهای و زن  کـه ایـن همـه به زنـان  گفتـم مـردم مـا 
گفـت:  کویسـتان پریـد. اطـراف را پاییـد و  خ  کنیـم تواناییـم؟ رنـگ از ر حتمـا بایـد بجنگیـم تـا ثابـت 

کاروبارمان برسـیم.« »هیـس، حـرف سیاسـی نـزن. بگـذار بـه 

زنان همیشه در حاشیه
بـه  گاهانـه  ناآ یـا  گاهانـه  آ زنـان  نـرم جامعـه مـا  کـه در  آزاد سـقز معتقـد اسـت  یـک اسـتاد دانشـگاه 
حاشـیه رانـده می شـوند و رشـد و ترقـی آنـان بـرای سـایر افـراد بی اهمیـت اسـت. متاسـفانه تصـور 
کـه زنـان توانـا و قـوی غیرقابـل تحمـل هسـتند و بایـد در حاشـیه بـودە و هرگـز در  غالـب بـر ایـن اسـت 
کـه مـردان مـا زنـان قـوی را از دور می سـتایند اما قـوی بودن را  راس قـرار نگیرنـد . واقعیـت ایـن اسـت 

بـرای زنـان خـود عمـال نمی پسـندند.
از طرفـی زنـان بـرای به دسـت آوردن مشـاغل و پسـت های مدیریتـی چـون شـهردار، در مقایسـه بـا 
مـردان بـا چالش هـای بیشـتری روبـه رو هسـتند. بعضـی از ایـن چالش هـا فـردی و مربـوط بـه نگـرش 
خـود زنـان هسـتند ماننـد بی میلـی در اعـزام بـه ماموریـت، عـدم تمایـل بـه مسـافرت همـراه مـردان 
کار. چالـش موانـع فرهنگـی و اجتماعـی نیـز بـه  غریبـه و اجتنـاب از تنـش و تعـارض بیـن خانـواده و 
کـه در تصـور عمومـی، زن مناسـب پسـت های مدیریتـی  گرفتـه بـه طـوری  گریبـان زنـان را  سـختی 
کلیشـههای رایج جنسـیتی، زنان را موجوداتی عاطفی و نامناسـب برای مشـاغل مدیریتی  نیسـت. 

می دانـد. تصمیم گیرنـده  و 
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زنـان بسـیار حائـز اهمیـت هسـتند. وجـود فرهنـگ  امـکان مدیریـت  نیـز در عـدم  موانـع سـازمانی 
سـازمانی مرد سـاالر در سـازمان ها بـه تبعیـت از فرهنـگ مرد سـاالرانه جامعـه، امـکان تربیـت زنـان 
کـه یکـی از راه هـای ارتقـای شـغلی  کاهـش می دهـد، چـرا  بـرای پسـت های مدیریتـی را بـه شـدت 
و  سیاسـی  و  اقتصـادی  شـبکه های  عضـو  بیشـتر  مـردان  اسـت.  اجتماعـی  پیوندهـای  از  اسـتفاده 
اجتماعی هسـتند، اما زنان هم از این امکان محروم بودە و هم در صورت داشـتن روابط شـبکهای 
کلیشـههای رایج اخالقی  کـه نیازمنـد مهارت هـای ارتباطی اسـت در مظان اتهامات واهی بر اسـاس 

قـرار می گیرنـد.

که همسرت هستم از تو قبول نمی کنم! من 
کل موافقم،  گفـت: »در  کـرد و  کمـی فکر  بالخـرە نظـر همسـرم هیـوا را در بـارە شـهردار زن جویـا شـدم. 
ادارات  از  یـک  در هیـچ  کردسـتان  اسـتان  کنـد. در سـطح  راقبـول  آن  نمی کنـم جامعـه  گمـان  امـا 
کل هنـوز مدیـرکل زن نداریـم. ادارە شـهرداری از مدیریـت یـک ادارە خیلـی سـخت تر اسـت، چـون 
کنـد. یـک زن چگونـه می توانـد  کار  شـهرداری معـارض زیـادی دارد. شـهردار بایـد تقریبـا تمـام وقـت 
که همسـرت  کنـد؟ بگـذار بگویـم تـو شـهردار باشـی مـن  کار  کنـد و تمـام وقـت  خانـه و زندگیـش را رهـا 

هسـتم از تـو قبـول نمی کنـم!«

واقعا بانه زنان توانا ندارد؟
سـرکوب بـا واژەهـای منفـی »نداریـد، نمی توانیـد، خودتـان نمی خواهیـد و غیـرە« به بخـش الینفکی 
گویـا مـردان  کـه  ک توانایـی چیسـت  بانـه ای تبدیـل شـدە اسـت. رمـز و مـال از زندگـی روزانـه زنـان 
بـه صـرف جنسیت شـان و بـه صـورت خـدادادی واجـد آن بـودە امـا زنـان از آن بی بهـرە محسـوب 
می گویـد:  درصحـن  بـه  خصـوص  ایـن  در  بانـه  شـهر  شـورای  اولیـن  عضـو  طلوعـی  رویـا  می شـوند؟ 
کافیسـت بـا اعتمـاد به نفـس توانایی خود را قبول داشـته  »زنـان بانـه ای قـوی و توانـا هسـتند، فقـط 
باشـند. ۲٠ سـال پیـش تعـداد زنـان تحصیل کـردە دانشـگاهی بـه انگشـتان دسـت هـم نمی رسـید، 
حتـی یـک زن در بانـه رانندگـی نمی کـرد، پزشـک و دکتـر زن نداشـتیم، از زنـان وکیل، صاحب شـرکت 
و حتـی زن مغـازه دار خبـری نبـود. زنانـی پیـش قـدم شـدند و علـی رغـم همه فشـارهای روانی سـدها 

را شکسـته و موانـع را برداشـتند.
رانندگـی  شـهر  زنـان  بیشـتر  داریـم،  دانشـگاهی  تحصیل کـردە  زن  زیـادی  امروزتعـداد  می افزایـد:  او 
زنـان  و  بیمـه  شـرکت های  صاحـب  زنـان  و  وکیـل  زنـان  داریـم،  زن  پزشـکان  مطب هـای  می کننـد، 
قـدرت  یکـی دوعضـو زن در شـورای شـهر داریـم، همـه و همـه نشـان دهندە  گـر  ا کارآفریـن داریـم. 
بخاطـر  شـدە  تلقیـن  آن هـا  بـه  زندگی شـان  طـول  در  این کـه  رغـم  بـه  کـه  اسـت  زنانـی  فوق العـادە 

گذاشـتهاند. سـر  پشـت  یکـی  یکـی  را  موانـع  ناتواننـد،  جنسیت شـان 
بـرای  کمپین هایـی  بـه  جـدی  بصـورت  بانـه ای  زنـان  کـه  رسـیدە  آن  وقـت  طلوعـی  رویـا  گفتـه  بـه 
انتخـاب نماینـدە زن در مجلـس و نیـز فشـار بـر مسـئولین بـرای انتخـاب فرمانـدار و شـهردار زن فکـر 

کننـد. ایـن هـم شـدنی اسـت.
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پروژه ۳۴ ساله شهرداری ارومیه برای 
ساخت یک خیابان

نویسنده: حسن اورمالی
استان: آذربایجان غربی

شهر: ارومیه
چالش ها:

• بافت های فرسوده شهری
• پروژه های ناتمام 

• ضعف مدیریت شهری

ارومیـه  نـام  تـا  کـه  مانـده اسـت. چرا پنهـان  ایـن شـهر،  بیمـار  زیـر زخـم دریاچـه  ارومیـه،  دردهـای 
بـر زبـان جـاری می شـود همـه نگاه هـا بـه دریاچـه آن دوختـه می شـود حـال آن کـه ایـن شـهر پـر از 
گویی چشـم برآن بسـته اند. که هر یک نگاهی ویژه می طلبد اما شـورا و شـهرداری  دردهایی اسـت 
کنـار  گـردو، شـهر احتـرام بـه تفاوت هـا و زیسـتن در  شـهر انگورهـای رنگارنـگ، شـهر نقـل بیدمشـک و 
گـون، ارومیه، شـهر دریاچه ی زخمـی و هم چنان  گونا هـم بـا فرهنگ هـای متنـوع، ادیـان و مذاهـب 
گزند آسـیب های شـهری دور نگه داشـت  زیبا. اما چگونه می شـود شـهر تاریخی و زیبای ارومیه را از 

و وظیفه ی شـهرداری و شـورای شـهر در این زمینه چیسـت؟
فرسـودگی  روبه روسـت،  آن  بـا  شـهر  مرکـزی  و  سـنتی  بافـت  به ویـژه  ارومیـه،  کـه  مشـکالتی  از  یکـی 

ارومیــه پنهان زیر زخم دریاچه بیمار این شــهر دردهای 
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کـه بـا بی توجهـی جـدی مواجه اسـت. یـک نمونه ی  سـاختمان ها و تخریـب بافـت شـهری آن اسـت 
کـرده  کـه سال هاسـت ناتمـام مانـده و زندگـی مـردم محـل را مختـل  آن پـروژه خیابـان عطایـی اسـت 

است.
کـه رونـد مـرگ  زیبـا بایزیـدی، فعـال محیط زیسـت اهـل ارومیـه، در این بـاره می گویـد: درسـت اسـت 
تنهـا مشـکل نیسـت.  ایـن  امـا  بزرگ تریـن مشـکل منطقـه ای ماسـت،  ارومیـه  تدریجـی دریاچـه ی 
گرفته شـود.  بزرگی این زخم باعث شـده مشـکالت دیگر شـهر ما زیر سـایه ی آن قرار بگیرد و نادیده 
ک مشـکالت شـهری  کـه مـا بایـد مـرگ تدریجـی دریاچـه ی ارومیـه را نمـادی از رونـد دردنـا در حالـی 

ارومیـه، و حتـی اسـتان آذربایجـان غربـی بدانیـم.
بافـت  به سـازی  آغـاز  می افزایـد:  ارومیـه  شـهر  مرکـز  فرسـوده ی  بافـت  بـه  اشـاره  بـا  بایزیـدی  خانـم 
دنیـا  بـه  هنـوز  و شـما  مـن  کـه شـاید  وقتـی  بـه  برمی گـردد.  قبـل  بـه سـال ها  ارومیـه  فرسـوده شـهر 
کـه دارنـد نوسـازی می کننـد.  بـه ۳۴ سـال اسـت  نزدیـک  را  بودیـم. مثـال خیابـان عطایـی  نیامـده 
سـاختمان های زیـادی تخریـب شـد. بعضـی از آن هـا هنـوز هـم نیمـه ویـران مانـده اسـت. بقایایـی 
کـرده  کـه روی آن ریختـه و چهـره ی شـهر را زشـت  ک و خـل  کهنـه ی قبلـی و تلـی از خـا از سـاختمان 

می زنـد. محیط زیسـت  بـه  نیـز  جـدی ای  آسـیب های  و  اسـت 
سیاسـی کاری  بـه  را  شـهری  مسـئوالن  حساب نشـده  و  نادرسـت  برنامه ریزی هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
تکلیـف  کـه  نـدارد  وجـود  ارومیـه  در  شـهری  متخصـص  چنـد  واقعـا  آیـا  می گویـد:  و  می کنـد  متهـم 
کنند؟ تخریب سـاختمان های قدیمی از اول هم اشـتباه بود. باید  منطقه ی قدیمی شـهر را روشـن 
کهنـه را ترمیـم می کردنـد و بـه عنـوان بخشـی از تاریـخ و تمـدن شـهر ۶ هـزار سـاله ی  سـاختمان های 
گاهـی و شـاید حتـی بـه عنـوان خدمـت بـه شـهر، سـاختمان ها  ارومیـه حفـظ می کردنـد. امـا بـا ناآ
کرده انـد و هنـوز هـم بازسـازی نشـده و بخـش بـزرگ و مهمـی از شـهر مثـل خرابـه باقـی  را تخریـب 
کهنـه و ترمیم آن هـا به یک  کـه می توانسـت بـا نگهـداری سـاختمان های  مانـده اسـت. ایـن خیابـان 
گردشـگران داخلی و خارجی بشـود، به یک مخروبه ی  منطقه ی تاریخی زیبا تبدیل شـود و مقصد 

کنان آن بـا رنـج بسـیار در آن جـا زندگـی می کننـد. کـه سـا نیمـه کاره رهـا شـده تبدیـل شـده، 

خیابان عطایی و ویرانه هایش
ایـن خیابـان  کـه می گوینـد  ماه هاسـت  ایـن خیابـان می گویـد:  کنان  از سـا یکـی  ولـی زاده،  حسـین 
کـه می تواند  افتتـاح خواهـد شـد و وضعیـت آن بهبـود می یابـد، امـا خبـری از بهبود نیسـت. خیابانی 
کـه بـه یـک بن بسـت بی مصـرف تبدیـل شـده  یکـی از شـاهراه های شـهر ارومیـه باشـد، سال هاسـت 
اسـت. مـا سال هاسـت در خیابـان عطایـی زندگـی می کنیـم. ایـن جـا ملـک پـدری داشـته ایم و حـاال 
سال هاسـت منتظـر پایـان یافتـن پـروژه عمرانـی شـهرداری در ایـن خیابـان هسـتیم تـا یـا بتوانیـم بـا 
کنیم یا حداقل بتوانیم به قیمت مناسـب خانه هایمان را بفروشـیم و نقل  آرامش در این جا زندگی 

کسـی حتـی خانه هایمـان را بـه قیمـت نمی خـرد. کنیـم. امـا حـاال بـا ایـن وضعیـت مخروبـه،  مـکان 
کـه در اصـل ایـن خیابـان موقعیـت تجـاری خیلـی خوبـی دارد می گویـد: خانـه مـا  او بـا توضیـح ایـن 
تقریبـا بـر خیابـان اسـت و ملـک تجـاری بـه حسـاب می آیـد. امـا بـا وضعیـت موجـود نمی تـوان از آن 
کـرد. ایـن خیابـان االن بـه پارکینـگ اتوبوس هـا تبدیـل شـده و مردم برای رسـیدن  اسـتفاده تجـاری 
گل و الی  بـه ایـن اتوبوس هـا هـم بایـد از میـان خرابه هـا بـا هـزار سـختی زمسـتان و بـرف و سـرما و 

کننـد. عبـور 
مشـکل  مثـل  شـهری  معضـالت  حـل  در  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  نقـش  دربـاره  ولـی زاده  آقـای 
خیابـان عطایـی می افزایـد: شـهرداری و شـورای شـهر در اصـل بایـد بـه مسـائل اجتماعـی و شـهری 
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کـه بایـد غیرسیاسـی باشـند، بیشـتر سیاسـی هسـتند و دنبـال موقعیت هـا  بپردازنـد امـا حتـی این هـا 
کـه دلسـوز باشـند نمی تواننـد ایـن وضعیـت را بـرای  و باندبازی هـای خودشـان هسـتند. مقاماتـی 
یـا  کننـد  و فرهنگـی درسـت  تاریخـی  ایـن همـه پیشـینه ی  بـا  ارومیـه  تاریخـی ای مثـل  مـردم شـهر 
کـه از هـزار تـا  کـه در عمـل مـا می بینیـم، هـزاران حـرف دهن پرکـن اسـت  کننـد. امـا چیـزی  تحمـل 

یکـی اش هـم عملـی نمی شـود.
کـه در خیابان عطایی  کنان خیابـان عطایی اسـت. او  مرضیـه پورمحمـد، خانـه دار، یکـی دیگـر از سـا
دوم زندگـی می کنـد، می گویـد: چنـد وقتـی ماشـین های شـهرداری ایـن جـا مشـغول ساخت و سـاز 
خیابـان بودنـد امـا بعـد سـر و صداهـا خوابیـد و امیـد مـا بـرای تکمیل پروژه ی شـهرداری بر بـاد رفت. 
کنانش  کـه جـز حسـرت و سـختی برای سـا کارآمـد تبدیـل شـده  االن خیابـان عطایـی بـه دو بخـش نا
کـه از ایـن ور جـارو می کنـی و از  گردگیـری خانـه تمامـی نـدارد، چـرا  کـردن و  هیـچ چیـز نـدارد. تمیـز 
کنـار، از دسـت مـوش و سوسـک و هـزار جانـور  ک دوبـاره تمـام خانـه را بـر مـی دارد. ایـن بـه  آن ور خـا

مـوذی جانمـان بـه لـب رسـیده اسـت.
بـا اشـاره بـه ناامنـی در ایـن محلـه، آن را ناشـی از سـاختمان های نیمه خـراب شـده می دانـد و  او 
کـرد. امـا متاسـفانه  کـه تاریـک می شـود هـر نـوع خالفـی می تـوان در ایـن خانه هـا پیـدا  می گویـد: هـوا 
کنان محـل بـرای بچه هـا و جوانان شـان  مسـئوالن چشم شـان را بـه روی ایـن چیزهـا بسـته اند و سـا

احسـاس ناامنـی دارنـد.

وعده های انتخاباتی و مشکات بی پایان
کـه  کـه امیـدی بـه تاثیـر شـورای شـهر نـدارد، می گویـد: سـر انتخابـات  خانـم پورمحمـد بـا بیـان ایـن 
گرفتند دیگر پیدایشـان  کـه  می شـود یـک عـده می آینـد قول هایـی می دهنـد تـا رای بگیرنـد، امـا رای 
مـا  زندگـی  بـرای  فرقـی  شـهر  شـورای  نبـودن  و  بـودن  وقتـی  خـب  بعـدی.  رای گیـری  تـا  نمی شـود 
که شـاید  نـدارد، اصـال بـرای چـه بایـد رای بدهیـم؟ امـا بـاز هـم دم انتخابـات آدم دلـش نـرم می شـود 

نامزدهـای جدیـد سـر قول هایشـان بماننـد و مـی رود رای می دهـد.
کسـبه محلـی در خیابـان عطایـی اسـت. او بـا اشـاره بـه پی گیری اهالـی محل از  کبـر نادرپـور، یکـی از  ا
گفت  شـهرداری و شـورای شـهر ارومیـه دربـاره ی پـروژه خیابـان عطایـی می گوید: شـهرداری اول آمد 
قـرار اسـت تعریـض  کننـد، چـون خیابـان  بایـد خـراب بشـود و سـاختمان ها عقب نشـینی  خانه هـا 
کردنـد و  کردنـد و خانه هایشـان را خـراب  شـود و بـه ۵۲ متـری تبدیـل شـود. بعضـی از مـردم قبـول 
که قرار شـده  کـه شـهرداری دروغ می گویـد. حـاال هـم  کردنـد. امـا بعضـی معتقـد بودنـد  عقب نشـینی 
کرده انـد.  کـرده ضـرر  کـه خانه هایشـان عقب نشـینی  خیابـان ۳۲ متـری بشـود و ایـن وسـط مردمـی 
بـه اصطـالح عقب نشـینی  و  کننـد  را خـراب  اهالـی محـل حاضـر نشـده اند خانه هایشـان  از  بعضـی 
گیریـم  گـول زده و بایـد بـه مـردم خسـارت بدهـد. حـاال  کننـد. آن هـا می گوینـد شـهرداری مـردم را 
کـه یکـی در میـان عقـب و جلـو هسـتند مگـر می شـود؟ مـا  خسـارت هـم داد! خیابانـی بـا خانه هایـی 
کمیسـیون عمـران شـورا  کرده ایـم. روابـط عمومـی شـورای شـهر بـه نقـل از  بـه شـورای شـهر مراجعـه 
کـه خیابـان عطایی در صـورت همکاری شـهروندان آزادسـازی می شـود اما همان  گفتـه اسـت  بـه مـا 

۳۲ متـری باقـی می مانـد.
کارگاه توسـعه عمرانی تبدیل  کمیسـیون عمـران شـورای شـهر ارومیـه نیـز می گوید: ارومیه بـه  رییـس 
کـرده،  کـه ایـن امـر خـود امیـدی بـرای توسـعه و مـدرن شـدن شـهر در نظـر شـهروندان ایجـاد  شـده 
نیسـت!  کارگاه  کـه  شـهر  می گویـد:  و  نیسـت  موافـق  او  بـا  محیط زیسـت  فعـال  بایزیـدی،  زیبـا  امـا 
ح هـای حساب نشـده و بـدون برنامـه شـهرداری، تـازه افتخـار  شـورای شـهر بـه جـای برخـورد بـا طر
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کـه  کارگاه توسـعه عمرانـی شـده. خـب ایـن چـه دردی از مـردم دوا می کنـد؟ ایـن  کـه ارومیـه  می کنـد 
کـه محیطـی آرام و بـه دور از آلودگـی اسـت، ایـن همـه سـال بـه محلـی بـرای  محیط زیسـت مـردم را 
کننـد  کـه در واقـع پـول مـردم اسـت تبدیـل  کنجـکاوی و آزمـون و خطـای مسـئوالن بـا بودجـه ای 

شـرم آور اسـت، امـا شـورای شـهر تـازه بـه آن افتخـار هـم می کنـد.
کسـانی انتخاب شـوند  کـه بـرای شـورای شـهر بعـدی ارومیـه  خانـم بایزیـدی ابـراز امیـدواری می کنـد 
کننـد. او می گویـد: ایـن اتفـاق  کار  کـه واقعـا دغدغـه ی مـردم را دارنـد و می خواهنـد بـرای شـهر واقعـا 

کننـد. کننـد و مطالبات شـان را پی گیـری  نمی افتـد مگـر مـردم هوشـیارانه انتخـاب 
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استیضاح شهردار و فرصتی برای 
تبلور بی اعتمادی!

نویسنده: آزمون محبی
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• ناپایداری مدیریت شهری
• استیضاح شهردار

• وظایف شوراها

که پیش  روز یکشـنبه هفتـه جـاری در حالـی شـهردار رشـت از »تیـر« اسـتیضاح جـان سـالم به در بـرد 
کـه اولیـن جلسـه اسـتیضاح اش بـود، در آسـتانه برکنـاری قـرار  از ایـن و در نشسـت مـرداد مـاه امسـال 
کـه متولد سـال ۱۳۵۳  کار بـه رای گیـری نرسـید. محمدعلـی ثابت قـدم،  گرفتـه بـود، امـا در آن جلسـه 
بـا فاصلـه بسـیار  ایـران اسـت، در جلسـه یکشـنبه  کالن شـهرهای  از جوان تریـن شـهرداران  و یکـی 
گزارش ها، از مجموع ۱۵ رای اعضای شـورا، موافقان اسـتیضاح  اندکی در مقام خود ابقا شـد. طبق 
بـرای برکنـاری شـهردار رشـت ۸ رای  ۶ نفـر، مخالفـان اسـتیضاح ۷ نفـر و آرای ممتنـع ۲ نفـر بـود. 
کـه آرای ممتنـع در ایـن رای گیـری،  موافـق اسـتیضاح الزم بـود و ترکیـب آرا بـه خوبـی نشـان می دهـد 
کردنـد. ثابت قـدم در بهمـن ۱۳۹۳ و پـس از اخـذ ۹ رای از ۱۵ رای این  سرنوشـت شـهردار را مشـخص 

شـورا بـه عنـوان شـهردار رشـت انتخـاب شـده بود.
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ح موضـوع اسـتیضاح در هفته هـای اخیـر  بـا اینکـه نتیجـه اسـتیضاح بـه سـود شـهردار بـود، امـا طـر
و به خصـوص در ماه هـای انتهایـی ایـن دوره شـورای شـهر، حواشـی زیـادی را در سـطح شـهر و در 
گروهـی از روزنامه نـگاران محلـی نیـز دسـت بـه  میـان شـهروندان بـه وجـود آورد. در ایـن بیـن حتـی 
کار شـدند و با انتشـار نامه ای جمعی نسـبت به تبعات »اسـتیضاح های تکراری« و برکناری شـهردار 

شـهر هشـدار دادنـد.

راضیان و ناراضیان!
شـهر  ایـن  در  شـوراها  کارکـرد  از  خوشـآیندی  تجربـه   اخیـر  سـال های  در  رشـت  شـهر  شـهروندان 
و  شـهرداران،  بـا  شـورا  همیشـگی  چالـش  نکرده انـد.  ثبـت  خـود  خاطـر  در  آن  شـهری  مدیریـت  و 
کـه حاصـل فسـاد مالـی و سـوء اسـتفاده های  کنـار بحران هایـی  اختالف نظرهـای پایـان ناپذیـر در 
کافی اسـت به  مدیریتی بود، نام این شـهر و تجربه شـوراهایش را در فهرسـت سـیاه قرار داده اسـت. 
گسـترده اعضـا بـه اتهـام فسـاد مالـی و در نهایـت انحالل  سرنوشـت دوره قبلـی شـورا و بازداشـت های 
کارکرد  کلیت  که در عمل قضاوت منفی برخی از شـهروندان را در مورد  آن شـورا بازگردیم. تجربه ای 

شـوراها در پـی داشـت.
که به اعضای شورای بدگمان است و می گوید: »چون شهردار  کنان رشت است  سعید یکی از سا
کار می کند می خواهند بزنندش! تو سال های اخیر این آقا از خیلی از شهردارهای قبلی بهتر  دارد 
که »یک عده  که اصوال »شورای شهر بی فایده است« و باور دارد  کرده است.« به نظر فرید  عمل 

دور هم جمع شده اند و شده اند شورای شهر! مگر شهر شهردار ندارد؟! شورای شهر یعنی چی؟«
کـه  سـهیل هـم ناامیـد اسـت و می گویـد: »هرکسـی بیـاد فرقـی بـه حـال ایـن شـهر نـدارد.« دیگـری 
کـه می خواهنـد  کجـا معلـوم آن یکـی را  کـه »از  نامـش را نمی خواهـد بگویـد، نگرانـی اش ایـن اسـت 
بیاورنـد، بدتـر از ایـن یکـی نباشـد؟!« ناصـر امـا موافـق برکنـاری شـهردار اسـت و می گویـد: »زودتـر از 
کار  کـه بـرای رشـت  کسـی را  این هـا بایـد می رفـت.« پرویـز نظـر دیگـری دارد و می گویـد: »چـرا بایـد 
کسـی دارد به این شـهر فراموش شـده رسـیدگی  عالی انجام داده را از دسـت بدهیم؟ بعد از قرن ها 

می کنـد، قـدرش را بدانیـم…«
افسـانه از عملکـرد شـهردار راضـی اسـت و می گویـد: »آقـای شـهردار چهـره شـهر رشـت را بـه خوبـی و 
کار  کـه در سـطح شـهر دیـده می شـود مربـوط بـه قبـل از روی  گاهـی تمـام تغییـر داده و مشـکالتی  بـا آ
آمدن او اسـت. ما باید فرصت سـازندگی را به این شـهردار بدهیم. ما نمی توانیم چشـم مان را روی 
کیـکاووس هم مخالف اسـتیضاح اسـت و  متفـاوت بـودن ایـن شـهردار بـا شـهرداران قبلـی ببندیـم.« 
کارش را انجـام بدهـد. تازه رشـت دارد سـر و سـامان می گیرد.  کـه بایـد »اجـازه بدهیـد  کیـد می کنـد  تا

کـرد، چون چیـز اضافه ای اسـت!« بـه نظـر مـن شـورای شـهر را بایـد تعطیـل 
کیفیـت خدمـات شـهری ناراضـی اسـت و می گویـد: »با یک باران تمام جاهـا را آب می گیرد.  آذر امـا از 
که »شـهردار  کار شـهردار خـوب نیسـت.« امیر نظر دیگری دارد و اعتقاد دارد  کیفیـت  قبـال بهتـر بـود و 

بماند بهتر اسـت تا شـورای شـهر!«

ابقاء در پی استیضاح
که مربوط به پیش از نشسـت یکشـنبه شـورای شـهر بود، اسـتیضاح رای  بـا همـه ایـن تفـاوت نظرهـا 

نیـاورد و شـهردار جـوان فعـال در این سـمت خـود باقی ماند.
بیمه ای  کسورات  و  حقوق  پرداخت  در  تعویق  به  نسبت  شهر  شورای  نشست  در  رشت  شهردار 
کیفیت اجرای  کبانان، نگهبانان و رانندگان ناوگان اتوبوسرانی، هم چنین درباره  کارکنان به ویژه پا
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که سواالت  کیوسک های عابربانک متعلق به بانک شهر  آسفالت در خیابان های شهر و جمع آوری 
که در نهایت به ابقای شهردار انجامید. کرد  ح استیضاح او بود، توضیحاتی به اعضا ارائه  طر

ح شـد، نـکات جالـب توجـه ای در خـود داشـت. مجیـد  کـه در نشسـت اسـتیضاح مطـر مباحثـی هـم 
رجبـی یکـی از اعضـای شـورا در ایـن نشسـت بـه اقـدام شـهردار در اعـالم اسـامی بدهـکاران »دانـه 
گاه  کل افراد شـورا را در آخرین نشسـت خبری خود ناآ گفت: »آقای شـهردار  کرد و  درشـت« اعتراض 
گر اشـکال ندارد پس  گفته صد چک بالمحل هم داشـته باشـیم اشـکال ندارد. ا خطاب قرار داده و 
گیـل، خبـر فـردی به نـام م.ر را بدهـکار معرفی  ح می کنـد. در سـایت  چـرا اسـم دانـه درشـت ها را مطـر

کـه مـن بدهـی به شـهرداری نـدارم!« کردنـد در حالـی 

لیست های بدهکاران
در آذر مـاه سـال جـاری، شـهردار رشـت در دو نوبـت فهرسـت اسـامی مخفـف بدهـکاران حقیقـی و 
کـه از ۵۷۰  کـرد. در ایـن لیسـت بدهکارانـی بـه چشـم می خورنـد  حقوقـی شـهرداری شـهر را منتشـر 
کنش هـا  میلیـون تومـان تـا بیـش از ۶ میلیـارد تومـان بـه شـهرداری بدهـکاری دارنـد. در پاسـخ بـه وا
کامل تـری را  گـزارش  کـه در آن وعـده داد  کـرد  بـه لیسـت اول، شـهرداری لیسـت دومـی را هـم منتشـر 

در روزهـای آینـده در اختیـار شـهروندان قـرار خواهـد داد.

بی اعتمادی به ساختارها
هرچنـد انتخـاب شـهردار و نظـارت بـر نحـوه فعالیت هـای شـهرداری و سـازمان های زیرمجموعـه، 
کارنامـه و عملکـرد  یکـی از اولیـن و مهم تریـن وظایـف شـوراهای شـهر و روسـتا در ایـران اسـت، امـا 
کارآیـی آن تاثیر  کالن بـه ایـن نهـاد و اعتمـاد شـهروندان بـه  تـک تـک اعضـای شـورا می توانـد در نـگاه 

مسـتقیمی بگـذارد.
کارنامـه دوره هـای پیشـین شـورای شـهر در نمونـه شـهر رشـت بـه اعتمـاد شـهروندان  کـه  صدمـه ای 
بازسـازی نشـده اسـت. درسـت در  و  باقـی مانـده  از آن هـا هم چنـان  نـگاه بسـیاری  زده اسـت، در 
کنـار تقویـت و تکمیـل ابزارهـای نظارتـی  کـه عملکـرد شـفاف نهادهـای مدیریتـی در  همیـن جاسـت 
جامعـه اهمیـت پیـدا می کنـد. نهـاد شـوراها و برگـزاری انتخابـات سراسـری آن در مناطـق بـزرگ و 
کشـور، فرصتـی اسـت بـرای ایجـاد امـکان نظـارت مسـتمر بـر مدیریت هـای شـهری از طریـق  کوچـک 

مشـارکت همـه اعضـای جامعـه.
کـردن نامزدهـا، بـر اسـاس  کافـی بـرای غربـال  گـر در زمـان انتخابـات، شـهروندان امـکان و ابـزار  آیـا ا
آیـا  کاسـته نمی شـد؟  گذشـته  تلـخ  را می داشـتند، میـزان تجربیـات  نیازهـای منطقـه ای و شـهری 
ترکیب اعضای شـوراهای شـهرها و روسـتا، ترکیب متوازنی از تخصص های مورد نیاز برای باال بردن 
کیفیـت سیاسـت گذاری ها و تقویـت نظارت هـا بـر اجـرای مصوبـات شـوراها را تشـکیل می دهـد؟ یـا 

بیشـتر رابطه هـا و مکانیزهـای قبیلـه ای!
کادرسـازی های جمعیت هـا و احـزاب در دنیـای مـدرن پاسـخی  کـه تجربـه تحـزب و  اینجاسـت  و 
گرفتـه بود، احزاب  گر سـاختارهای تحزب در ایران درسـت شـکل  اسـت بـرای چنیـن دغدغه هایـی. ا
کادرسـازی  و تشـکل ها بایـد ضمـن بررسـی دقیـق و درسـت مشـکالت یـک منطقـه و شـهر، ضمـن 
بـه  اعتمـاد  ضمـن  می توانسـتند  هـم  شـهروندان  و  می بودنـد  لیسـت ها  دهنـده  ارائـه  تخصصـی، 
کننـد. و احـزاب نیـز بـرای تـداوم حضـور در  احـزاب، در صـورت خلـف وعـده، احـزاب را بازخواسـت 
کسـب رضایـت رای دهنـدگان و حفـظ آن، اولویت هـا و منافـع جمعـی  قـدرت مجبـور بودنـد بـرای 
کـه در نهایـت منافـع بیشـتری از عمـوم را تامیـن می کـرد. را مدنظـر قـرار دهنـد. رابطـه دو سـویه ای 
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گزارش تصویری از یک فاجعه محیط زیستی

نویسنده: آزمون محبی
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• حفاظت از محیط زیست
• آلودگی رودخانه ها

• ضعف مدیریت شهری

نابـودی محیط زیسـت و بی تفاوتـی اعضـای شـورا نسـبت بـه آن، مـی رود تـا رودخانـه زرجـوب رشـت 
کـی خواهـد شکسـت؟ احمد سـیاوش  کنـد امـا روشـن نیسـت ایـن سـکوت  را بـه یـک فاجعـه تبدیـل 
کیـد  تا اسـتان  ایـن  اخیـر شـورای قضایـی  گیـالن، در نشسـت  اسـتان  کل دادگسـتری  رئیـس  پـور، 
کـه از بخش هـای مختلـف شـهر رشـت عبـور  گـر در خصـوص رفـع آلودگـی رودخانـه زرجـوب  کـه ا کـرد 
می کنـد، اقدامـی صـورت نگیـرد، »فاجعـه ای زیسـت محیطی در انتظـار مـردم رشـت خواهـد بـود.«

لی و درخشـندگی  که نام اش از دو بخش »زر« و »جوب« تشـکیل شـده و برگرفته از زال این رودخانه 
که شـاخه ای  گذشـته های دور اسـت، امروزه نماد فاجعه محیط زیسـتی اسـت. این رودخانه  آن در 
اسـت.  شـده  تبدیـل  فاضـالب  و  زبالـه  منبـع  بـه  سال هاسـت  اسـت،  سـپیدرود  بـزرگ  رودخانـه  از 
کنون فکری  شـهرداران و مدیـران شـهری فراوانـی در ایـن چنـد دهه سـرکار آمده انـد و رفته اند، امـا تا
کـه  بـه حـال ایـن معضـل محیط زیسـتی نکرده انـد. اخریـن وعده شـان هـم پاییـز سـال ۱۳۹۳ بـود 
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گفتنـد »عملیـات تصفیـه فاضـالب رودخانه هـای آلـوده رشـت از بهمـن مـاه آغـاز می شـود.«
کنـار ایـن رودخانـه می گذرنـد،  کـه از  گردشـگرانی  کنان شـهر و  کـه هنـوز نیامـده و سـا بهمن هایـی 
هـم از استشـمام بـوی بـد آزار می بیننـد و هـم بـا تصاویـر »نـا زیبایـی« روبـرو می شـوند. بـه راسـتی 
گـزارش  دارد؟  قـرار  نماینـدگان  و  مدیـران  برنامه هـای  کجـای  در  زیسـت محیطی  دغدغه هـای 

اسـت: محیط زیسـتی  فاجعـه  ایـن  عمـق  بیانگـر  مقالـه ای  هـر  از  بیـش  رو  پیـش  تصویـری 
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شش ماه زندگی بدون دریافت حقوق

کوێستان شادمانی نویسنده: 
استان: آذربایجان غربی

شهر: مهاباد
چالش ها:

• حقوق شهروندی
کارگران • معوقه های 

• ضعف مدیریت شهری

کـه  چرا اسـت،  کشـیدە  فلـک  بـه  سـر  گاز  قبـض  مبلـغ  می کنـد.  تجربـه  را  سـردی  زمسـتان  مهابـاد 
تصاعـدی حسـاب می شـود. سـرمای بیشـتر، مصـرف بیشـتر، قبـض سرسـام آورتـر. اجـارە بهـای یـک 
کیلویی سـی و پنـج هزار تومان  گوشـت قرمز  خانـه بسـیار معمولـی حداقـل پانصـد هزار تومان اسـت. 
کاپشـن معمولی  کیلویی چهل و سـه هزار تومان قیمت دارد. برای خرید یک  کیسـه برنج دە  و یک 

بایـد یکصـد و پنجـاه هـزار تومـان پرداخـت.
بهمن، رفتگر سـی و سـه سـاله محلهمان سـه فرزند دارد. همسـرش خانهدار اسـت. حقوق رفتگری 
کـه حقـوق نگرفتـه  بهمـن تنهـا منبـع درآمـد ایـن خانـوادە پنـج نفـرە اسـت، امـا او شـش مـاه اسـت 
اسـت. بـا وجـود عـدم دریافـت حقـوق هـر روز صبح خش خـش جارویـش را از پنجرە اتاقم می شـنوم. 

انباشت بدهی های شهرداری مهاباد و تحمیل فشار اقتصادی به کارکنان
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گـرم  کـه از سـوراخ های دسـتکش پـارە اش بیـرون زدە بـا بـازدم خـود  گاهـی انگشـتان یـخ زده اش را 
که  می کنـد و بـا چهـره ای غمگیـن بـه جـاروی خیابـان ادامـه می دهد. از او پرسـیدم آیا درسـت اسـت 
کارکنـان را پرداخـت نکـردە اسـت؟ می گویـد: »بلـه، شـش مـاه بیشـتر  شـهرداری ماه هاسـت حقـوق 
اسـت حقـوق نگرفتـه ام. دائـم از ایـن هفتـه بـه آن هفتـه ارجـاع می دهنـد. اوضـاع مالـی مـان خـراب 
گذشـتهام بسـیار  اسـت. دیگـر مغـازه دار محلـه، بـه مـن نسـیه نمی دهد چـون میزان بدهی چند ماه 
کنم؟ اصال  کجا بـرای منزل خواروبـار تهیه  زیـاد شـده و چـوب خطم پرشـده اسـت. حـاال نمی دانم از 

کنـم!« کار  کـدام پـول بخـرم؟ واقعـا نمی دانـم چـه  بـا 
کار دیگـری نمی گـردد، ناله کنـان می گویـد:  وقتـی می پرسـم چـرا شـغلش را عـوض نمی کنـد و دنبـال 
کنـم، معلـوم نیسـت دوبـارە بتوانـم جایـی  کار پیـدا می شـود؟ همیـن را هـم رهـا  »کـدام شـغل؟ مگـر 
که  کولبـر شـوم مثل بـرادرم  کـم امیـدوارم بالخـرە پولمـان را می دهنـد. بـروم  اسـتخدام شـوم. دسـت 
گرنه االن مسـئولیت بچههای او هم به دوش  کشـته شـد؟ بیچارە بچه نداشـت، ا روی مین رفت و 

مـن می افتـاد.«

کارکنان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی و ایجاد مشکات بیمه ای برای 
کـه حقـوق دریافـت نکـرده و  گفتـه او مـدت شـش مـاه اسـت  بـه  کارمنـد شـهرداری اسـت.  احمـد 
گفتـه:  طـی ایـن مـدت تنهـا یـک میلیـون تومـان بـه حسـابش واریـز شـده اسـت. احمـد بـه درصحـن 
»شـهرداری مهابـاد بـا بیمـه پرسـنل اش هـم دچـار مشـکل شـده، چون کـه بـه سـازمان بیمـه تامیـن 
کـرد بدهـی سـنگین تر می شـود. فرزنـد شـش ماههـام  اجتماعـی بدهـکار اسـت و هـر روز جریمـه دیـر 
کنم، چون از یک طرف شـهرداری  نیـاز بـه عمـل جراحـی داشـت. مجبـور شـدم از فامیلم پول قـرض 
حقوقـم را نـدادە بـود و از طـرف دیگـر دفترچه تامین اجتماعی ام دیگـر اعتبار ندارد. همه هزینههای 

کنـم.« عمـل را مجبـور شـدم خـودم بـا پـول قرضـی پرداخـت 
بـا شـهردار  کـه  بـود: »طبـق آخریـن جلسـه ای  گفتـه  رئیـس شـورای شـهر مهابـاد  مـاه  قبـال در دی 
داشـتیم، حقوق حدود چهار الی پنج ماه پرسـنل شـهرداری واریز نشـده و در ۱۲ دی ماه به صورت 
کارمعیـن از  علی الحسـاب یـک میلیـون تومـان بـه حسـاب نیروهـای رسـمی، قـراردادی، پیمانـی و 
گردیـده اسـت. بـرای بقیـه حقـوق هـم بالفاصلـه بعـد از دریافـت تسـهیالت،  سـوی شـهرداری واریـز 

چهـار میلیـارد تومانـی حقـوق حداقـل دو مـاه و بیمه هـای معوقـه پرداخـت خواهـد شـد.«

راه کار شهرداری و مخالفت شورا
کورا را  کارکنـان، فروش مغازه هـای بـازار تانا شـهردار مهابـاد بـرای بـرون رفـت از بحـران حقـوق معوقـه 
کند ولی شـورا با این  گذاشـته اسـت تـا بتوانـد با درآمـد حاصله،  حقوق معوقـه را پرداخت  بـه مزایـده 

ح مخالـف اسـت و می گویـد بدهـی نباید دلیل حراج اموال شـهرداری باشـد. طـر
گذاشـته شـده اسـت.  کورا با مسـاحت ۸ هزار متر به قیمت ۱۵ میلیارد تومان به مزایده  بازاراچه تانا
ایـن بـازار ۲۴۴ مغـازه دارد. قیمـت پایـه بـرای ثبـت نـام در مزایـده بـرای هـر مغـازه ۲ میلیـون تومـان 

کرده انـد. کنـون ۱۰۰۰ متقاضـی بـا پرداخـت ایـن مبلـغ در مزایـده شـرکت  اعـالم شـده و تا
کارکنـــان  گفتـــه ایـــن مزایـــده تنهـــا جهـــت پرداخـــت حقـــوق  کردســـتانی شـــهردار مهابـــاد  صـــالح 

خواهـــد بـــود.
ک شـــهرداری  بـــا وجـــود بدهـــی شـــهرداری، رئـــوف ســـیدی رئیـــس شـــورای شـــهر بـــا حـــراج امـــال
ک شـــهردای را ارزش بدهیـــم و نگذاریـــم حـــراج  گفتـــه اســـت: »مـــا بایســـتی امـــال مخالـــف اســـت. او 
ـــا مشـــکل پرداخـــت  ـــون ب کن ـــهرداری ا ـــه ش ک ـــود  ـــهرداری ب ک ش ـــال ـــی ام ـــدف ارزان فروش ـــر ه گ ـــردد. ا گ

حقـــوق روبـــرو نبـــود.«
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کردە است؟ چرا درآمد شهرداری افت 
گذشـته، از نظـر درآمـد و ساخت و سـاز شـهری و هم چنیـن عمـران  شـهرداری مهابـاد در سـال های 
بسـیار شـدید درآمـد  افـت  بـا  گذشـته  امـا در دو سـال  بـود،  روبـرو  گیـری  رشـد چشـم  بـا  آبادانـی  و 
که مهاباد یک دورە رکورد اقتصادی در معامالت  ساخت و سـاز، مواجه شـده اسـت. به نظر می رسـد 
کـه ایـن امر به نوبه خود تاثیر بسـیار منفی بر درآمد شـهرداری داشـته اسـت. ملکـی را تجربـه می کنـد 
در  را  خــود  ســرمایه  چــرا  کــه  پرســیدم  او  از  اســت.  شــهر  میان ســال  متمولیــن  از  یکــی  م  اقبــال. 
گــذاری می کنــد؟ او پاســخ می دهــد: »مهابــاد هم چــون برخــی شــهرهای  شــهرهای دیگــر ســرمایه 
گــر مــن  مــرزی دارای رونــق اقتصــادی نیســت و بــه عنــوان منطقــه تجــاری شــناخته نشــدە اســت. ا
کنــم، و فقــط بــه اجــارە ایــن مغازەهــا  ســرمایهام را صــرف خریــد مغــازە از پاســاژهای بانــه و سردشــت 
کنــم، درآمــد پرســودتری خواهــم داشــت تــا این کــه اینجــا پاســاژ بســازم و مغازەهایــش خالــی  کتفــا  ا

و بی مســتاجر بمانــد.«
یکـی دیگـر از علـل افـت درآمـد شـهرداری، ناتـوان بـودن شـهرداری مهابـاد در اخـذ طلب هایـش از 
گفته رئیس شـورای شـهر، ادارە راه و شهرسـازی، ۸ میلیارد  اشـخاص حقیقی و حقوقی اسـت. بنا بر 
ج هـای تجـاری از پرداخـت  تومـان بدهـی معوقـه بـه شـهرداری دارد. هم چنیـن برخـی سـازندگان بر

کردەانـد. کامـل پروانـه سـاخت خـودداری  قیمـت 
کارکنان شـهرداری،  علی رغم وعدەهای مکرر شـهردار و شـورای شـهر جهت پرداخت حقوق معوقه 
کامـل حقـوق معوقـه خبـری نیسـت. معلـوم  از پرداخـت  امـا  مـاه سـپری می شـود  هـر هفتـه و هـر 
کـه زندگی شـان تنهـا بـه همیـن شـغل وابسـته اسـت باالخـرە  کـم درآمـدی  کارکنـان  نیسـت تکلیـف 

چـه خواهـد شـد.
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وظایف شوراها در قبال شهرهایی با 
امکانات روستایی

نویسنده: سارا میکاییلی
استان: اردبیل

شهر: نمین
چالش ها:

• فقدان امکانات شهری
کشوری • تغییر تقسیمات 

• ضعف مدیریت شهری

کوتاهـی بـه شـهر  بـا اسـتان شـدن اردبیـل تعـداد قابـل توجهـی از روسـتاهای ایـن اسـتان در مـدت 
کـه در اطـراف شـهر بودنـد در بافـت شـهری اردبیـل ادغـام شـدند،  تبدیـل شـدند و برخـی از آن هـا 
گرفتـه شـده باشـد.  بـدون آن کـه پیش زمینه هـای فرهنگـی و امکانـات شـهری بـرای آن هـا در نظـر 
کاه گلـی زندگـی می کردنـد و در آرامـش زندگـی  کـم در خانه هـای  کـه بـا امکانـات  مـردم روسـتاهایی 
کشـاورزی  ع و باغ هـا مشـغول  روسـتایی صبح هـا دام هایشـان را از آغـل بـه صحـرا می بردنـد و در مـزار
کـه روستایشـان شـهر شـده؛ آن هـا طبعـا خوشـحال شـدند  می شـدند، یـک روز صبـح بـا خبـر شـدند 
کنـد. ایـن دگرگونـی اتفـاق  کـه ایـن تحـول زندگـی سـخت و یکنواخـت آن هـا را دگرگـون  بـه امیـد ایـن 
گازکشـی  نیـز خشـنودند. مثـال تغییـر سـبک سـاخت خانه هـا،  از تحـوالت  از بخشـی  افتـاد و مـردم 
شـهری، لوله کشـی آب شـهری و هم زمانـی ایـن تغییـرات بـا آمـدن وسـایل ارتبـاط جمعـی بیشـتر و 
کـرد. اما ایـن تغییرات به  پیشـرفته تر بـه زندگـی مـردم، سـبک زندگـی روستانشـینان اردبیـل را عوض 
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طـور طبیعـی اتفـاق نیفتـاد و در بسـیاری از مواقـع آمیـزه ای ناهمگـون از روستاشـهری را پدیـد آورد.
گفت وگـو بـا خبرنـگار درصحـن  کارشـناس ارشـد مردم شـناس از نمیـن، در این بـاره در  کمالـی،  آسـیه 
می گویـد: بـا اذعـان بـه زیبایی هـا و آرامـش و سـادگی زندگـی روسـتایی، از ایـن نکتـه نمی تـوان غافـل 
نـدارد.  معنایـی  زندگـی  از  سـبک  ایـن  در  فردیـت  و  اسـت  روسـتایی  زندگـی  اسـاس  جبـر  کـه  شـد 
خانـواده، طایفـه و حتـی همسـایگان نیـز در زندگـی یـک فـرد روسـتایی نقـش و قـدرت تصمیم گیـری 
- حتـی غیـر مسـتقیم -دارنـد. در جامعـه روسـتایی جوانـان بـه طـور عـام، بـه ویـژه دختـران جـوان، 
تحـت سـلطه و تصمیـم ریش سـفیدهای فامیـل هسـتند. مثـال آن هـا نمی تواننـد خودسـرانه تصمیم 
کودکی  که ممکن اسـت سـال ها پیش در  بـه ازدواج بگیرنـد و بایـد بـه تصمیـم خانـواده ی بزرگ خود 
که  کاری  کار می کننـد.  گرفتـه شـده، تـن دهنـد. در روسـتاها مـردم تعطیلـی ندارنـد. همـه روزه  آن هـا 
تکـراری اسـت و هیـچ تنـوع و هیجانـی در آن نیسـت. هرچنـد روسـتا بـرای یـک فـرد شهرنشـین جای 
گذرانـدن تعطیـالت اسـت، امـا بـرای خـود روسـتاییان  جـذاب و هیجان انگیـزی بـرای مسـافرت و 
یک نواخـت اسـت و بـه همیـن سـبب جوانـان روسـتایی اغلـب آرزوی مهاجـرت بـه شـهرها و ایجـاد 

تغییـر در زندگی شـان را دارنـد.
کمالـی توضیـح می دهـد: زندگـی شـهری چنیـن  خانـم 
می تواننـد  افـراد  کـه  اسـت  آزاد  فضایـی  شـهر  نیسـت. 
روابـط  بماننـد.  باقـی  ناشـناخته  آن  در  کمابیـش 
اقتصـادی،  امکانـات  دارد.  بیشـتری  تنـوع  اجتماعـی 
امـکان  افـراد  بـه  فـراوان  و  متنـوع  فرهنگـی  و  آموزشـی 
انتخـاب می دهـد. هرچنـد ممکن اسـت فضای شـهری 
کنـد، امـا امکانـات و تنـوع موجـود در  تنهایـی را تشـدید 
شـهر مـدرن بـه افـراد قـدرت انتخاب می دهـد و انتخاب 
مردم شـناس  اسـت.این  دلفریـب  و  دلخـواه  فردیـت  و 
اردبیـل  اسـتان  در  شـهری  تحـوالت  دربـاره  اردبیلـی 
کشـوری اردبیـل  می گویـد: در پـی تغییـرات تقسـیمات 
بـه اسـتان تبدیـل شـد و در پـی آن تعـدادی از روسـتاها 
بـه شـهر تبدیـل شـدند. هرچنـد شـهر اردبیل بـا همه ی 
قدمـت و پیشـینه ی تاریخـی و فرهنگـی اش بـه خـودی 

کـه شـهر  خـود نیـز فضـای شـهری بـه معنـای مـدرن آن را نـدارد، امـا ایـن تغییـرات بـر روسـتاهایی 
گـر بگوییـم با اسـتان شـدن اردبیل و شـهر شـدن  شـدند آثـار مثبـت و منفـی بیشـتری داشـته اسـت. ا
و فضـای  به سـازی خانه هـا  و  گاز،  و  آب  لوله کشـی  راه  سـازی،  نظیـر  امکاناتـی  روسـتاها  از  تعـدادی 
کـه مـردم بسـیار از آن راضـی و خشـنودند، امـا از طرفـی نمی تـوان از مضـرات  روسـتایی اتفـاق افتـاد 

ایـن تغییـرات چشـم پوشـید.
کمالـی بـا اشـاره بـه بحـران هویتـی، از دسـت دادن سـبک زندگـی مالـوف، و عـدم امکانـات  خانـم 
کـه سـینما و تئاتـر نـدارد، پـارک تفریحی و سـالن های ورزشـی ندارد،  واقعـی شـهری می گویـد: شـهری 
و  نقـل مناسـب  و  نـدارد، سیسـتم حمـل  و درمانـگاه  بیمارسـتان  نـدارد،  کافـی  آموزشـی  امکانـات 
امکانـات ترافیکـی حتـی در حـد یـک چـراغ راهنمایـی و رانندگـی نـدارد، سیسـتم دفـع زبالـه مناسـب 
بـر خـود  نـام شـهر  از امکانـات سـاده ای مثـل پمـپ بنزیـن بی بهـره اسـت چطـور می توانـد  نـدارد و 
که تبدیل به شـهر شـده اند، از هویت روسـتایی خود  داشـته باشـد؟ در واقع بسـیاری از روسـتاهایی 
کـه خانه ها تغییر شـکل  گشـته و تـا داشـتن هویـت شـهری نیـز فاصلـه  زیـادی دارنـد. صـرف این  تهـی 
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گسـترده روسـتایی آپارتمان سـازی بشـود، یک روسـتا به شـهر تبدیل نمی شـود. بدهند و در فضای 

پدیده ی روستاشهری و وظیفه شهرداری و شوراهای شهر
نهادهـای  اصلی تریـن  او  اسـت.  اردبیـل  اسـتان  در  مدنـی  و  سیاسـی  فعـال  پارس آبـادی  ایمـان 
مسـئول در قبـال شـهرها و روسـتاها را شـهرداری ها و شـوراهای شـهر و روسـتا می دانـد و بـه خبرنـگار 
کـه از اسم شـان برمی آیـد، شـهرداری ها و شـوراهای شـهر و روسـتا  درصحـن می گویـد: همـان طـور 
گردشـگری  مثـل دولـت محلـی در قبـال یـک منطقـه مسـئولند. اسـتان اردبیـل با ایـن همه امکانات 
متحـول  را  منطقـه  ایـن  کـه  باشـد  داشـته  درآمـد  قـدر  آن  بایـد  تاریخـی،  و  طبیعـی  جاذبه هـای  و 
کنـد.او بـا اشـاره بـه آبگرم هـای زنجیـره ای سـرعین، پیسـت اسـکی آلـوارس، پـارک جنگلـی فندقلـو، 
کـه بـه  گردنـه ی زیبـای حیـران، بقعـه شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی و مجسـمه ی طبیعـی بابـا داوود 
گردشـگری اسـت. با  گسـترش  ابوالهـول ایـران مشـهور اسـت، می گویـد: یکـی از راه های در دسـترس، 
کسـب درآمـد از ایـن  گسـترش داد و بـا  گردشـگری را در اسـتان اردبیـل  برنامه ریـزی درسـت می شـود 
کـرد. جوانـان اردبیـل حـق  کـرد، و امکانـات شـهری بیشـتری فراهـم  طریـق می تـوان اشـتغال زایی 
گـر روسـتاها بـه شـهر تبدیـل می شـوند، حـق دارنـد از امکانـات  کـز تفریحـی داشـته باشـند. ا دارنـد مرا
شـهری واقعـی بهره منـد شـوند. سـینما و اسـتادیوم و سـالن ورزشـی داشـته باشـند. بیمارسـتان و 
پارک و شـهربازی داشـته باشـند. امکانات مدرن مبتنی و متناسـب با فرهنگ خود داشـته باشـند.
کمبـود شـدید امکانـات ورزشـی در روستاشـهرها توضیـح می دهـد: ما حتی  پارس آبـادی بـا اشـاره بـه 
که در چند سـال  کافی ورزشـی نداریم، چه برسـد به روسـتاها و مناطقی  در مرکز اسـتان نیز امکانات 
کشـتی با امکانات  اخیر شـهر شـده اند. یک زمین فوتبال، بسـکتبال یا والیبال مناسـب، یک سـالن 
از عهـده  یـک شـهرداری  کـه  کارهایـی نیسـت  ابتدایـی، یـک مرکـز فرهنگـی چنـد منظـوره، این هـا 
گـر مـردم این هـا را مطالبـه نکننـد شـاید شـهرداری و شـورای شـهر هرگـز بـه  مسـئول بـر نیایـد، امـا ا

عنـوان یـک نیـاز ضـروری بـه آن نپـردازد و آن را جـزو برنامه هـای خـود قـرار ندهـد.
گروه هـای فعـال در انتخابـات شـوراها بـه موضـوع روستاشـهرها  ایـن فعـال سیاسـی و مدنـی توجـه 
ایـن  آورد.  وجـود  بـه  مـردم  فرهنـگ  بـا  متناسـب  امکانـات  بایـد  می گویـد:  و  می دانـد  ضـروری  را 
کـه تبدیـل بـه شـهر شـده اند نـدارد. شـوراهای شـهر بایـد  تناقضـی بـا پیشـرفته شـدن روسـتاهایی 
بـرای بومی سـازی امکانـات مـدرن برنامـه داشـته باشـند و بـرای ایجـاد امکانات بهداشـتی، آموزشـی 
گروه هـای سیاسـی و مدنـی فعـال در انتخابـات  و اجتماعـی مناطـق خـود بکوشـند. ایـن وظیفـه ی 
کننـد و بیـن  کـه مطالبـات و انتظـارات به حـق مـردم از شـوراها و وظایـف شـوراها را یـادآوری  اسـت 

مـردم و شـوراها حلقـه  واسـط باشـند.
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سگ کشی در تبریز تمام شد

نویسنده: سمانه غفرانی
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
چالش ها:

• حقوق حیوانات
• جامعه مدنی

• حقوق بشر

»زمیـن خانـه ی حیوانـات هـم اسـت.« ایـن واقعیـت را مـردم در جوامـع توسـعه یافتـه آموخته انـد. 
کشـاورزی،  که حیوان غذای اصلی انسـان به شـمار می آمد، در دوره  بعد از دوره شـکار و غارنشـینی 
بشـر آموخـت انواعـی از حیوانـات را بـه عنـوان غـذا پـرورش دهـد، انـواع دیگـری را بـه عنـوان نیـروی 
کنـد و بـه خدمـت بگیـرد و یـا بـه عنـوان حیـوان خانگـی از انواعـی از حیوانـات  کار نگهـداری  کمکـی 
کـه جـزو  گـروه، حیوانـات دیگـری هـم زندگـی می کننـد  کنـد. بـه جـز ایـن  بـا عشـق و عالقـه مراقبـت 
انسـان ها همزیسـتی و  بـا  بـه شـمار نمی آینـد و در واقـع  یـا بیمـاری زا  حیوانـات وحشـی و درنـده و 
همسـایگی دارنـد. ایـن دسـته از حیوانـات در برخـی جوامـع و فرهنگ هـا عزیـز شـمرده می شـوند و 
بـا آن هـا مهربانانـه برخـورد می شـود، امـا در برخـی جوامـع نیـز مزاحـم بـه شـمار می آینـد و انسـان ها 

با حمایت شهرداری و شوراها از سازمان های مردم نهاد حامی حیوانات
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سـعی می کننـد آن هـا را از بیـن ببرنـد.
کشـور هرچنـد فرهنـگ  کشـور ترکیـه و ایـران می توانـد دیـد. ایـن دو  مثـال بـارز ایـن تفـاوت، را در دو 
دینـی و اقلیمـی نزدیـک بـه هـم دارنـد، امـا در برخـورد بـا حیوانـات بی سرپرسـت رفتـاری متفـاوت 
گربه های فراوانـی را می بینید  کرده باشـید، سـگ ها و  کدام از شـهرهای ترکیه سـفر  گـر بـه هـر  دارنـد. ا
کـه از آدم هـا بترسـند، حتـی برخـی از قواعـد  کـه در خیابـان بـا آرامـش پرسـه می زننـد و بـدون ایـن 
گهـان وسـط خیابـان نمی پرنـد، بـه  شـهروندی محیـط انسـانی خـود را نیـز رعایـت می کننـد. مثـال نا
کدام جا و محله ای  مـردم حملـه نمی کننـد، در جاهـای مشـخصی دنبال غذا می گردنـد و معموال هر 
مشـخص دارنـد. در مقابـل انسـان ها نیـز بـا آن هـا مهرباننـد و از آن هـا نمی ترسـند. شـهرداری ها در 
کسیناسـیون آن هـا و عقیم سـازی بـه  قبـال ایـن حیوانـات احسـاس مسـئولیت دارنـد و عـالوه بـر وا
کنتـرل جمعیـت آن هـا، در جاهـای مشـخصی از محله هـا بـرای ایـن حیوانـات ظـرف آب و  جهـت 
گذاشـته اند و مـردم مـازاد غـذای خـود را در آن محل هـا بـرای حیوانات می گذارند. در شـهرهای  غـذا 
گزنـد  گربه هـا سـرپناه می سـازند تـا از  کمـک نهادهـای مدنـی بـرای سـگ ها و  بـا امکانـات بیشـتر بـه 
نامالیمـات آب و هوایـی در امـان بماننـد و حتـی در زمسـتان روی آن هـا در خیابـان پتـو می کشـند تـا 

از سـرما نمیرنـد.
گربه ها را نحس  کثیری از مردم حیواناتی مثل سـگ ها را نجـس و  کشـور مـا عده  کـه در  عـالوه بـر ایـن 
گاه تـا آزار و اذیـت و شـکنجه آن هـا نیـز  می داننـد و از آن هـا دوری می کننـد، نامهربانـی بـا حیوانـات 
گاه بسـیار خشـن  کشـتار سیسـتماتیک سـگ ها بـا روش هـای  ادامـه می یابـد. اوج ایـن نامهربانـی 
کـه از سـوی نهادهـای مسـئول بـه بهانـه ی آلودگـی محیط زیسـت و خطـر بـرای مـردم انجـام  اسـت 

گذاشـته اسـت. کـه رو بـه تغییـر  می شـود؛ امـا ایـن رویـه چنـد سـالی اسـت 

آذربایجان شرقی پایلوت مهربانی با حیوانات
چند سالی است که مدافعان حقوق حیوانات در مقابل حیوان کشی و حیوان آزاری ایستادگی می کنند 
و سعی می کنند با فراهم آوردن امکاناتی هرچند ابتدایی، توجه مسئوالن شهری را به موضوع احترام 
رویکرد  توانسته  که  موفقی  کز  مرا از  یکی  کنند.  جلب  حیوان دوستی  ترویج  و  حیوانات  حقوق  به 

مسئوالن شهری را به حیوانات بی سرپرست تغییر دهد پناه گاه حیوانات پردیس است.
ژیـال پورایرانـی مدیـر ایـن موسسـه با همکاری سـازمان مردم نهـاد انجمن حمایـت از حیوانات تبریز، 
بـا تاسـیس ایـن موسسـه و جمـع آوری  بخـش خصوصـی و بـا حمایـت خیریـن از پنـج سـال پیـش 
و  انگل زدایـی  نشـود.  کشـته  تبریـز  شـهر  در  سـگی  دیگـر  شـده  موجـب  بی سرپرسـت،  حیوانـات 
خانـم  تالش هـای  اسـت.  موسسـه  ایـن  کارهـای  جملـه  از  بی سرپرسـت  حیوانـات  عقیم سـازی 
پورایرانـی و دوسـتانش همراهـی شـهرداری و شـورای شـهر تبریـز را برانگیخـت و شـهردار تبریـز قـول 
بـا توسـعه امکانـات پنـاه گاه حیوانـات  کنـد.  کمـک  داد بـه سـاخت پنـاه گاه جدیـد بـرای حیوانـات 
گربـه و  کنـون عـالوه بـر سـگ های بی سرپرسـت حیوانـات دیگـری نظیـر اسـب و روبـاه و  پردیـس تا
گرفته انـد. دومیـن  کرکـس و عقـاب در درمانـگاه ایـن موسسـه مـورد معالجـه قـرار  پرنده هـای جغـد و 

شـعبه پنـاه گاه حیوانـات پردیـس نیـز در شـهر بنـاب سـاخته شـده اسـت.
گرفتن جریان های مدنی حمایتگر حیوانات، نگرش مسـئوالن شـهری در آذربایجان شـرقی  با جان 
کشـیدند و با جمـع آوری حیوانات بی سرپرسـت  کلی از سگ کشـی دسـت  کـه بـه  کـرد  تـا جایـی تغییـر 
پناه گاه هـا  بـه  نگهـداری  و  عقیم سـازی  انگل زدایـی،  کسیناسـیون،  وا بـرای  را  آن هـا  شـهر  سـطح  از 
کشـتار حیوانات  که توجیه مسـئوالن شـهری در مناطق دیگری از ایران برای  می سـپرند و در حالی 
آلوده سـازی محیط زیسـت و شـیوع بیمـاری عنـوان می شـود، مدیـران شـهری تبریـز معتقدنـد اتفاقـا 
کـه پیامدهـای منفـی بهداشـتی و زیسـت محیطی دارد. کشـتار سـگ ها و حیوانـات دیگـر اسـت  ایـن 
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گربه ها پناه گاه روستایی برای 
یاوری  خانم  مهربانی  است.  سراب  شهر  روستاهای  از  یکی  در  سالخورده  زنی  یاوری،  محموده 
گربه غذا  از ۲۰  به بیش  روزانه  او  کرده است.  گرد خانه اش جمع  را  گربه های بی سرپرست روستا 
می دهد و از آن ها مراقبت می کند و به همین دلیل در روستاهای منطقه سراب به شهرتی محلی 
کار دریافت نمی کند  کمکی از هیچ جایی برای این  دست یافته است. خانم یاوری هیچ امکانات یا 
که همه جا با حیوانات  کار را برای رضای خدا انجام می دهد و ابراز امیدواری می کند  و می گوید این 
که  گربه ها در اطراف خانه  روستایی خانم یاوری پرسه می زنند و وقت غذایشان  مهربان باشند. 
کال با حیوانات مهربانند، می گوید:  که مردم روستا  می شود نزد او می آیند. خانم یاوری با بیان این 
با  بچه ها  روستا  در  اما  بزنند،  سنگ  گنجشک ها  به  مثال  شیطنت  با  بازی  برای  کودکان  شاید 
خانه ی  هر  اطراف  در  یاوری  خانم  گفته ی  به  دارند.  دوست  را  آن ها  و  می شوند  بزرگ  حیوانات 
روستایی پر از حیوانات خانگی است و عالوه بر این، هر خانه پذیرای حیوانات بی سرپرستی هم 
آن ها  به  و  می کنند  بازی  حیوانات  این  با  خانه  بچه های  هستند،  تا  دو  یکی  معموال  که  هست 
خو می گیرند و از این طریق مراقبت از محیط زیست خود را یاد می گیرند. خانم یاوری بیش از ۲۰ 
زیادی  کسیناسیون و بهداشت این حیوانات چیز  او درباره ی وا را حمایت و تغذیه می کند.  گربه 
که بیمار نیستند و تا حاال هم مشکلی برای من پیش نیاورده اند.  نمی داند و می گوید: ان شاءاهلل 
خانم یاوری از شورای روستا انتظار دارد مخصوصا در فصل زمستان برای حیوانات بی سرپرست 

کنند. کمک  کند و می گوید: البته مردم هم باید این را بخواهند و  پناه گاهی درست 
مدافع  دامپزشک  قدیمی،  حیدر  دکتر 
می گوید:  در این باره  آذربایجان  در  حیوانات 
ناقل  است  ممکن  حیوان  که  البته 
حیوانات  حتی  و  انسان  به  بیماری هایی 
به  نمی توان  بهانه  این  به  اما  باشد،  دیگر 
جوامع  بلکه  آورد.  روی  حیوانات  قتل عام 
انسانی باید به عنوان مراقبت و نگهداری از 
بخشی از طبیعت، از حیوانات مراقبت کنند.
گفتـه ی او شـهرداری ها و شـوراهای شـهر  بـه 
کـه  هسـتند  مرتبطـی  نهادهـای  روسـتا  و 

کننـد و بـه یـاری سـازمان های مردم نهـاد بشـتابند.  می تواننـد و اصـال بایـد در ایـن زمینـه فعالیـت 
او تشـویق مـردم بـه حیوان دوسـتی و آمـوزش مراقبـت از حیوانـات و رعایـت بهداشـت حیوانـات و 
از جملـه وظایـف مدنـی  را  گروه هـای حامـی محیط زیسـت و حیوانـات  بـه تشـکیل  تشـویق مـردم 

روسـتا می دانـد. و  شـورای شـهر 
که مردم در قالب تشـکل های مدنی می توانند خواسـته هایی  به اعتقاد دکتر قدیمی درسـت اسـت 
بـدون  آمـوزش عمومـی در زمینـه  محیط زیسـت و حقـوق حیوانـات  امـا  از شـوراها داشـته باشـند، 

گـر هـم امکان پذیـر باشـد، بسـیار دشـوار اسـت. حمایـت شـوراهای شـهر و روسـتا ا
گروه هـای محلـی و دوسـتانه را یکـی از مفیدتریـن راه کارهـای  ایـن مدافـع حقـوق حیوانـات تشـکیل 
کوچـک می تواننـد بـه هـم  رسـیدگی بـه حیوانـات بی سرپرسـت می دانـد و می گویـد: ایـن شـبکه های 
کـه قدرت  کوچـک امـا متصـل بـه هـم را بـه وجـود بیاورنـد  پیوسـته بشـوند و زنجیـره ای از حلقه هـای 
کوچـک امـا بـه هـم  فرهنگ سـازی و ایجـاد تغییـر دارد. ایـن زنجیره هـا بـه عنـوان نهادهـای محلـی 
پیوسـته می تواننـد شـوراها و شـهرداری ها را موظـف بـه رعایـت حقـوق حیوانـات در عیـن توجـه بـه 

کننـد. بهداشـت محیط زیسـت 
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اختالل در امور شهری با طعم 
جاذبه های گردشگری

نویسنده: ابراهیم مقدسی
گیان استان: 

شهر: رشت 
چالش ها:

گردشگری  •
• حقوق شهروندی

• ضعف مدیریت شهری

اقتصادشـان  کشـورها  برخـی  در  حتـی  و  دنیاسـت  صنایـع  پررونق تریـن  از  یکـی  گردشـگری 
وابسـته بـه ایـن صنعـت اسـت. این صنعت، هم فرصت های شـغلی فراوانی ایجـاد می کند و هم 
کـه فرصت بسـیار مناسـبی هم  گفتـه نمانـد  تاثیـرات اجتماعـی بسـیاری بـر روی ملت هـا دارد. نا
گردشـگری،  کشـور اسـت. در همین راسـتا، طبق آمار سـازمان جهانی  برای انتقال فرهنگ یک 
گردشـگری در سـال ۲۰۱۶ میـادی حـدود ۱۰ درصد تولید ناخالـص بودجه جهانی بوده  صنعـت 

کـرده اسـت. و حـدود ۲۸۴ میلیـون نفـر در دنیـا را صاحـب شـغل 
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گردشگری در ایران
در ایـن میـان، ایـران علـی رغـم اینکـه از منابـع طبیعـی بسـیار غنـی از جملـه جنگل هـای سرسـبز 
آبـی دریـای خـزر در شـمال و خلیـج فـارس در جنـوب برخـوردار اسـت و در لیسـت  شـمال، خطـه 
کشـورهای برتـر دنیـا بـرای بازدیـد مناطـق باسـتانی اسـت، فرصت هـای زیـادی را در ایـن عرصـه از 
کمـی بیشـتر از ۶ درصـد  گردشـگری در ایـران، تنهـا  دسـت می دهـد. در سـال ۲۰۱۵ درآمـد ناشـی از 
کشـور بـه  کل مشـاغل  کشـور بـوده اسـت. طبـق همیـن آمـار، تنهـا حـدود ۲ درصـد از  تولیـد ناخالـص 
گردشـگران در ایران در دو دهـه اخیر همواره  گردشـگری اختصـاص دارد. حضـور  مشـاغلی مرتبـط بـا 
رو بـه افزایـش بـوده و از ۵۷۳ هـزار نفـر در سـال ۱۹۹۶ میـالدی، بـه چهـار میلیـون و ۹۶۷ هـزار نفـر در 
کردن ظرفیت هایـش در این صنعت دارد  سـال ۲۰۱۴ رسـیده بـود. بـا ایـن حـال ایران راه زیادی تـا پر 

کـه ایـران بـا معضـل ۱۲ درصـد بـی کاری دسـت و پنچـه نـرم می کنـد.  و ایـن در حالـی  اسـت 

گردشگری در رشت
گردشـگران معمـوال بـه دنبـال منابـع طبیعـی بـرای انتخـاب محـل سـیاحت خـود می گردنـد و به این 
کشـور اسـت. ولـی شـهر رشـت  گردشـگری در ایـن  دلیـل شـمال ایـران یکـی از مقصدهـای پرطرفـدار 
گذرگاه به سـایر شـهرها بدل  کـه بزرگ تریـن و پرجمعیت تریـن شـهر ایـن منطقـه اسـت بیشـتر بـه یک 
شـده و بـا توجـه بـه میـزان دسترسـی اش بـه منابـع طبیعـی چـون جنـگل، آبشـار و شـالیزار و امکانات 
نجفـی،  علـی  محمـد  گفتـه  طبـق  کـه  اسـت  حالـی   در  ایـن  نـدارد.  چشـمگیری  گردشـگر  شـهری، 
که در رده ۲۳ام در جدول  گیالن نزدیک به ده درصد اسـت  خ بی کاری اسـتان  گیالن، نر اسـتان دار 

کشـور قـرار می گیـرد. بـی کاری 
گفتـه:  در همیـن راسـتا، مرتضـی عاطفـی، مدیـر عامـل سـازمان فرهنگـی ورزشـی شـهرداری رشـت 
گردشـگری و  گردشـگران در رشـت عـدم شناسـایی و معرفـی ظرفیت هـای  دلیـل عـدم مانـدگاری 
گردشـگری ایـن  کـه بـا احیـای ظرفیت هـای فرهنگـی و  فرهنگـی بـه عالقمنـدان سـیر و سـفر اسـت 
گنجینه هـای تاریخـی، بازارهـای هفتگی و سـنتی، صنایع  شـهر می تـوان ایـن ضریـب را افزایـش داد. 
گردشـگری ایـن شـهر اسـت. متاسـفانه فضاهایـی موجـود ایـن  دسـتی و غیـره از جاذبه هـای مهـم 

شـهر، متناسـب جایـگاه و شـان شـهروندان فرهنگـی و فرهیختـه رشـت نیسـت.

گردشگری اختال در امور شهری به قیمت تقویت جاذبه های 
ح  گردشگری شهر افزایش داده شود. طر در این خصوص، تغییراتی در شهر داده شد تا جاذبه های 
ح ترافیـک  کـه هم زمـان بـا طـر پیـاده راه سـازی میـدان شـهرداری رشـت یکـی از ایـن تغییـرات بـوده 
ح بـا مخالفت هایـی در  گرچـه ایـن طـر پـس از فـراز و نشـیب های زیـاد در شـورای شـهر تصویـب شـد. ا
شـورای شـهر روبـه رو شـد، ولـی در نهایـت تصویـب و بـه مرحلـه اجـرا در آمـد. در همیـن راسـتا، وزارت 
کرد. میـدان تاریخی  کشـور هـم مصوبـه ای مبنـی بـر احیای بافت سـنتی شـهر را به اسـتان داری ابالغ 
کـه ۷۵ سـال اسـت شـهرداری ایـن شـهر  شـهرداری شـهر رشـت یکـی از منابـع آثـار ملـی ایـران اسـت 
در سـاختمان سـاعت ایـن میـدان واقـع شـده اسـت. ایـن سـاختمان توسـط معمـاران ایرانـی ولـی 
کمـک،  گردشـگر  بـا الهـام از معمـاری سـنت پترزبـورگ روسـیه سـاخته شـد. ایـن تغییـرات بـه جـذب 

کـرده اسـت. هرچنـد اختالالتـی نیـز در سـطح شـهر ایجـاد 
کنین شـهر و بازنشسـته بیمه تامین اجتماعی اسـت پرسـیدم: به نظر شـما  که یکی از سـا از محمود 
گردشـگر را  سـاخت پیـاده راه در محوطـه تاریخـی میـدان شـهرداری رشـت توانسـته توقع هـای یـک 
گفـت: »بـه نظـر مـن اجـرای ایـن پـروژه بـرای  کنـد؟ او در پاسـخ  گردشـگری تامیـن  بـه لحـاظ جاذبـه 
مسـافران تـا حـدود زیـادی جـذاب بـوده و بـا اسـتقبال مواجـه شـده اسـت. این موضـوع با برخـورد با 
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که از این محوطه بسـیار لذت می برند و در اینجا شـروع به  مسـافران و توریسـت ها قابل فهم اسـت 
کـه  عکـس بـرداری و دیـدن سـاختمان های اطـراف می کننـد. بـه هـر حـال بـرای شـهری مثـل رشـت 

مرکـز اسـتان اسـت، خوب اسـت.«
کمتـر مسـافری  گردشـگری  کمبـود جاذبه هـای  کـه »در سـال های قبـل، به دلیـل  او یـادآور می شـود 
کـه هـم شـهرداری و  گـذر می کردنـد« امـا امیـدوارم  کنـار رشـت  در رشـت مانـدگار می شـد و بیشـتر از 
گردشـگری  شـورای شـهر و هـم نماینـدگان مجلـس بتواننـد بـا اقدامـات مشـابه جهـت بهبود صنعت 

گام بردارنـد.
که  کنین شـهر رشـت داشـته اسـت. افسـانه  امـا به طـور خـاص ایـن پـروژه معایبـی هـم بـرای خـود سـا
یـک دانشـجو اسـت در ایـن بـاره می گویـد: »میـدان شـهرداری مرکز شـهر اسـت و چهار خیابـان اصلی 
که در بعضـی اوقات  کـرده  کنین ایجاد  بـه آن منتهـی می شـود و ایـن تغییـرات مشـکل تـردد بـرای سـا
که توانمند و سـالم نیسـتند  سـالمندان با مشـکل رفت و آمد مواجه هسـتند. به هر حال همه مردم 
کل مسـیر را پیـاده برونـد. هرچنـد شـهرداری رشـت بـرای رفـع این مشـکل چند دسـتگاه  کـه بتواننـد 

کننـد امـا بـاز هـم خیلی ها ناراضی هسـتند.« کـه مـردم بتواننـد از آن اسـتفاده  گذاشـته  ون برقـی 

ترافیک، معضلی سراسری
مشـکل  ایـران،  کالن شـهرهای  و  بـزرگ  شـهرهای  بیشـتر  ماننـد  شـهر  مرکـزی  مناطـق  در  ترافیـک 
ح محوطـه شـهرداری رشـت چنـد برابـر شـده اسـت. علـی  کـه بـا اجـرای طـر شـهر رشـت هـم هسـت 
گرفتـار می شـویم. هیـچ راه فـراری  کالفـه اسـت می گویـد: »هـر جـا می رویـم در ترافیـک  کـه حسـابی 
نیسـت! بـا توجـه بـه حجـم بـاالی خـودرو در حـال حرکـت در شـهر، حداقـل مسـووالن باید بیشـتر به 
کارهـا پاییـن اسـت. هـر جـا می رویـم ترافیـک  کـه متاسـفانه سـرعت ایـن  فکـر خیابـان سـازی باشـند 
باشـد  هـم  گـر  ا کـه  باشـد.  شـهرداری  میـدان  شـدن  بسـته  همـان  دالیلـش  از  یکـی  شـاید  اسـت، 
مسـووالن اول بایـد فکـری بـرای ترافیـک می کردنـد و بعـد پـروژه شـهرداری و خیابان هـای اطرافـش 

می کردنـد.« اجـرا  را 
کشـوری اسـت.  ح هـای مهـم هـر شـهر یـا  کارشناسـی و همـه جانبـه از الزامـات طر کار  کـه  اینجاسـت 
ح های مشـابه بـا هدف حفاظت از آثـار تاریخی به دنبال ایجـاد جاذبه های  کـه بـا طر شـاید خیلی هـا 
گردشـگری بـوده و هسـتند، امـا نبایـد بـه ابعـاد دیگـر  گردشـگری و بهره گیـری از ظرفیت هـای صنعـت 
ح پیاده رو سـازی میدان تاریخی شـهرداری رشـت نمونه ای اسـت از اجرای  کنند. طر کم توجهی  آن 
کـه در زندگـی و امـور روزمره شـهر  کـم توجـه بـه تبعـات منفـی آن  ح بـا هدف هـای مثبـت، امـا  یـک طـر

گـذار بوده و هسـت. تاثیـر 
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گیالن دارد زیر زباله دفن می شود

نویسنده: پریناز پیرنیا
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• حفاظت از محیط زیست
• زباله

• ضعف مدیریت شهری

کنـد. هجـوم زباله هـا در  هجـوم مرگ بـار زبالـه، مـی رود تـا شـمال سرسـبز ایـران را بـه جهنـم تبدیـل 
گردی اسـت، محدود نمی شـود.  گردشـگری و شـمال  که فصول  گیالن تنها به فصل بهار و تابسـتان 
گاههـا، فقـدان  ج  کـن عمومـی و تفـر کمبـود امکانـات شـهری مثـل سـطل های تفکیـک زبالـه در اما
کشـور را بـا انبوهـی از زباله هـا مواجـه  سیسـتم اصولـی و علمـی دفـع زبالـه و ضعـف فرهنگـی، شـمال 
گیالن  که  گـر شـوراها بـا هوشـیاری با این مسـاله برخـورد نکند، دیر نیسـت روزی  کـرده،  به طوری کـه ا

زیـر زباله هـا دفـن شـود.
تعریـف انـواع زبالـه و تفکیـک آن هـا بحـث تـازه ای نیسـت، امـا هنـوز فرهنـگ تفکیـک زبالـه و بازیافت 
آن نـه بـه معنـی اقتصـادی، بلکـه بـه معنـی محیط زیسـتی در جامعـه مـا جـا نیفتـاده اسـت. آزیتـا 
می گویـد:  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  الهیجـان  آزاد  دانشـگاه  از  محیط زیسـت  ارشـد  کارشـناس  کیانـی، 
گیـالن  کشـور و بـه ویـژه  کـه بیشـتر در شـمال  کشـور ماسـت، امـا ایـن  مسـئله زبالـه مشـکل همـه ی 
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کتورها طبیعت منحصر به فرد  کم جمعیتی باالسـت. به این فا کم و ترا نمود دارد، دلیلش وسـعت 
گیـالن  کـه بحـران زبالـه در  گیـالن و هجـوم مسـافران بـه ایـن منطقـه را هـم بیافزاییـد، طبیعـی اسـت 

بیشـتر باشـد و بیشـتر هـم بـه چشـم بیایـد.
بیمارسـتانی  و  سـاختمانی  صنعتـی،  زباله هـای  بـه  معمولـی  پس ماندهـای  بـر  عـالوه  کیانـی  خانـم 
آالینده هـای  بحـران  دربـاره ی  کـه  اسـت  زیـادی  سـالیان  کارشناسـان  می گویـد:  و  می کنـد  اشـاره 
کـه بـه  شـهری هشـدار می دهنـد. شـیرابه ی زباله هـا، بـه ویـژه شـیرابه های زباله هـای بیمارسـتانی 
شـیوه ی غیراصولـی دفـن می شـود و به سـفره های آب هـای زیرزمینی، رودخانه ها و دریـا راه می یابد 
کـه بـا وجـود هشـدارهای فـراوان هم چنـان پابرجـا مانـده اسـت. مسـئوالن جلسـات  مشـکلی اسـت 
می کننـد  اعـالم  مشـکل  ایـن  حـل  بـرای  فراوانـی  برنامه ریزی هـای  و  بودجه هـا  و  کمیسـیون ها  و 
ضـرورت  از  دائمـا  آن هـا  نمی شـود.  تبدیـل  عمـل  بـه  و  می مانـد  حـرف  حـد  در  این هـا  همـه ی  امـا 
استانداردسـازی دفـع زبالـه در اسـتان حـرف می زننـد و بایدهـا را تعییـن می کننـد امـا انـگار مسـئولی 

بـرای اجـرای ایـن بایدهـا و ضرورت هـا وجـود نـدارد.
و  زبالـه  دفـع  سیسـتم  سـامان دهی  اجرایـی  نیـروی  عنـوان  بـه  شـهرداری ها  کیانـی  خانـم  نظـر  از 
شـوراهای شـهر و روسـتا بـه عنـوان ارگان هـای نظارتـی، بایـد فکـری اساسـی بـرای ایـن بحـران بکننـد 

گیـالن دارد زیـر زبالـه دفـن می شـود و نفسـش بنـد می آیـد. وگرنـه 
او بـا اشـاره بـه نقـش نهادهـای مدنـی و سـازمان های مردم نهـاد فعـال در زمینـه ی محیط زیسـت 
کـردن این نهادهـا بهترین راه کار  می گویـد: همـکاری شـوراهای شـهر و روسـتا بـا ایـن نهادها و تقویت 

گیـالن از زبالـه اسـت. ک سـازی  بـرای فرهنگ سـازی عمومـی و بسـیج مردمـی بـرای پا
کـه مسـحور طبیعـت  ک در سـاحل آسـتارا صحبـت می کنـم. او  گردشـگری از ارا بـا منیـره خـان زاده، 
گیـالن واقعـا  کـوه و دریـا را یـک جـا دیـد؟ منظره هـای  کجـا می تـوان جنـگل و  گیـالن شـده، می گویـد: 
کـه آب دریـا رسـما بـو می دهد. نه بوی دریـا، بلکه بوی عفونـت و زهرآب هایی  بی نظیرنـد. امـا حیـف 
کنـار یـک  کـه  کـه بـه دریـا ریختـه می شـود. چنـد متـر آن طرف تـر بـوی تعفـن می آیـد. حواسـمان نبـود 
کردیـم و دیدیـم آب آلـوده از درون لولـه بـه  کـه از زیـر شـن ها بـه دریـا متصـل شـده. توجـه  لوله ایـم 
کـه نمی توانـد غیرقانونـی باشـد وقتـی ایـن قـدر واضـح و روشـن اسـت. وقتـی  دریـا می ریـزد. این هـا 
مـن مسـافر بـا چنیـن چیزهایـی برخـورد می کنـم حتمـا مسـئوالن شـهری هـم در جریـان ایـن چیزهـا 
که مسـافران  هسـتند. یـا مثـال در جاده هـای جنگلـی منظره هـا پـر از زبالـه اسـت. البتـه درسـت اسـت 
گردش گاه هـا سـطل  کـم  لطفـی می کننـد و اغلـب بهداشـت محیـط را رعایـت نمی کننـد، امـا در  نیـز 

گانـه وجـود نـدارد. گـر هـم باشـد بـرای تفکیـک زبالـه سـطل های جدا زبالـه نیسـت. ا

گیان نوازش گران طبیعت و امید به نجات 
ح دانشـجویی  گذشـته بـا شـرکت در طر کـه در تابسـتان  نکیسـا پرتـوی یـک دوسـتدار طبیعـت اسـت 
ایـن  بـا  او  اسـت.  کـرده  مشـارکت  خـزر  دریـای  سـواحل  کسـازی  پا در  سـالم«  و  »صلـح  دخترانـه ی 
گردشـگری دیلمـان را نیـز زباله زدایـی  کسـازی سـاحل منطقـه  ح عـالوه بـر پا کـه در ایـن طـر توضیـح 
کـه در حاشـیه جشـنواره آشـتی بـا طبیعـت انجـام شـد تعـداد زیـادی  ح  کردیـم می گویـد: در ایـن طـر
گیـالن مثـل الهیجـان، رشـت، سـیاهکل و  از دختـران دانشـجو از دانشـگاه های شـهرهای مختلـف 
خلخـال حضـور داشـتند. ایـن تجربـه ی خیلی خوبی بـود برای من و در واقع یک فرهنگ سـازی بود 

کـه جامعـه ی مـا بیشـتر از هـر چیـزی بـه آن نیـاز دارد.
اسـم  بـه  کوچـک  انجمـن  یـک  رشـت  دانشـگاه  در  همکالسـی هایش  و  دوسـتان  بـا  پرتـوی  خانـم 
ک زی« تشـکیل داده انـد. او توضیـح می دهـد: مـا در ایـن مدت چند سـفر یـک روزه طبیعت گردی  »پـا
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کسـی از اعضـای خانواده یا دوسـتان  داشـته ایم. البتـه در ایـن سـفرها هـر یـک از بچه هـا ممکن اسـت 
ک سـازی طبیعـت داریـم و  را هـم بـه همـراه خـود بیـاورد. مـا هـر بـار برنامـه ی مشـخصی هـم بـرای پا
کمتریـن وظیفـه ی خود می دانیم. او نقش دانشـگاه ها،  کار را نوعـی نـوازش و تشـکر از طبیعـت و  ایـن 
محیط زیسـت  داوطلـب  فعـاالن  کنـار  در  را  شـورایاری ها  و  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای  شـهرداری ها، 
کـه دانشـجو هسـتیم و  در آمـوزش عمومـی بسـیار حیاتـی توصیـف می کنـد و می گویـد: مثـال مـا االن 
که باید محیط زیسـت را حفظ  کمی هـم دانش داریم  کافـی داریـم و  انگیـزه ی جوانـی و اوقـات فراغـت 
گـروه را تشـکیل داده ایـم. شـاید سـال های بعـد انگیزه مـان را از دسـت بدهیـم و هـر یـک  کـرد، ایـن 
کـه  گـر جریان هـای جـدی از سـوی مسـئوالن و نهادهایـی  درگیـر زندگـی بشـویم و ادامـه ندهیـم. امـا ا
ح هـا انجـام شـود، دنبالـه دار و تاثیرگذارتـر خواهـد بـود. مسـئولیت آموزشـی یـا اجرایـی دارنـد ایـن طر
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بهمن های کولبر کش

کریمی نویسنده: نیلوفر عثمانی - سلنا 
کردستان استان: 

شهر: سردشت
چالش ها:

کارگران • حقوق 
• حقوق شهروندی

• جامعه مدنی

کولبـران  کار  کردسـتان زمسـتان بسـیار سـرد و سـختی را تجربـه می کنـد. سـختی زمسـتان  امسـال 
کولبـر در منطقـه سرچشـمه قـره دان روسـتای بیـوران  کـردە اسـت. شـانزدە  فقیـر را بسـیار دشـوارتر 
علیـا از توابـع شهرسـتان سردشـت در اثـر سـقوط بهمـن در شـنبه شـب، نهـم بهمـن مـاه زیـر خروارها 
بـرف دفـن شـدند. اسـامی فوت شـدگان ایـن حادثـه دلخـراش عبارتند از: علـی محمد نژاد، ۱۸ سـاله 
و هیـوا  مهابـاد  اهـل  ۲۱ سـاله  زاده  اهـل سردشـت، محمـد حمـزه  و شـیرزاد عبداللهـی، ۲۷ سـاله 
کولبر در برف  گرفتاری سـه  کی از  گزارش دیگری از پیرانشـهر نیز حا ابراهیمی نیا ۲۲سـاله اهل بانه. 
کـه متاسـفانه یکـی از آنـان بـه نـام امیـد خضریان  ک ارتفاعـات مـرزی بارزیـن و دوچومـان بـود  کـوال و 

آذر، ۱۹ سـاله اهـل اشـنویه جـان باخـت.
کولبران فقیـر و زحمت کش محدود نمانـد. هم زمان چهار  ک امسـال فقـط بـه  کـوال قربانیـان سـرما و 
گرفتـار بهمـن شـدند و متاسـفانه دو تـن آنـان بـه اسـامی هژیـر  کوهنـورد بوکانـی در قلـه قلقلـه بانـه 
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گردنه ژاالنه شهرسـتان  قادریان و محی الدین سـلیمی جان باختند. سـیم بانان شـرکت برق نیز در 
ک شـدە و جـان باختند. کـوال گرفتـار  سـروآباد 

کی فاجعه و عکس العمل استان داران دردنا
بـه  ناچـار  را  کردسـتان  اسـتان  مقامـات  مـردم،  عمیـق  انـدوه  و  حادثـه  کـی  دردنا از  حاصـل  شـوک 
خـود  وظیفـه  کـه  پیامی گفـت  در  کردسـتان  اسـتان دار  زاهـدی  عبدالمحمـد  کـرد.  عکس العمـل 
می دانـد موضـوع سـامان دهی مبـادالت مـرزی و تامیـن معیشـت مرزنشـینان عزیـز را هم چنـان و تـا 
کولبـری اشـارە شـدە و از  حصـول نتیجـه پی گیـری نمایـد. در نامـه اسـتان دار باالخـرە رسـما بـه شـغل 
آنـان بـا صفـت زحمت کـش یـاد شـدە اسـت. امـا اسـتان دار آذربایجـان غربـی و فرمانـدار سردشـت در 
کنـش شـدید رسـول خضـری  کولبـران را قاچاقچـی خواندنـد. ایـن سـخنان وا سـخنان نسـنجیدەای 
نماینـدە سردشـت و پیرانشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی را در پـی داشـت. وی خواهـان برخـورد 
گفـت: »بایـد بـا بیانـات اخیـر نسـنجیده ایشـان  رئیـس جمهـور بـا اسـتان دار آذربایجـان غربـی شـد و 
برخوردهـا  ایـن  از دسـت می دهنـد شایسـته  نـان  بـرای  را  کـه جـان خـود  کولبرانـی  برخـورد شـود. 

نیسـتند.«

کنش هنرمندان و فعاالن مدنی وا
پیامـی  انتشـار  بـا  کنـد،  برگـزار  کنسـرتی  بانـه  در  بـود  قـرار  کـه  پـاپ  خواننـده  بهـادری  بنیامیـن 
کنسـرت خود  کولبـران جان باخته،  کـردی، به احتـرام  گرامی، ضمـن ابـراز همـدردی بـه زبـان  اینسـتا

کـرد. کـرد و اجـرای آن را بـه زمانـی دیگـر موکـول  را در شـهر بانـه لغـو 
صالح الدین خدیو، فعال مدنی مهاباد خطاب به استان دار آذربایجان غربی و فرماندار سردشت 
کولبران زیر بهمن هم دردی و  گویی فرماندار سردشت درباره  که درشت  نوشت: »درست هنگامی 
کولبران رنجدیده را قاچاقچی خواند،  هم دلی ملت ایران مدفون شد، استان دار ]آذربایجان غربی[ 
کرد مساله را امنیتی  که چند هفته قبل هم در توجیه تیراندازی به این بینوایان، تالش  همان گونه 
هم  شفقت  و  رحمت  نیست،  غلبه  و  قهر  فقط  حکمرانی  بکشد.  میان  به  را  داعش  پای  و  نماید 
کشید. همان گونه  خ  هست. الزم نیست در هر موضعی جنبه های خشن و دستوری قدرت را به ر

کارگزار اجرایی بجای نمایندگی دولت از موضع نظام سخن بگوید.« که زیبنده نیست، یک 
کنـش  وا امـا  بـود،  آذربایجـان  اسـتان دار  از  منطقی تـر  بسـیار  کردسـتان  اسـتان دار  کنـش  وا گرچـه  ا
کانـال تلگرامـی بانه و  فعـاالن مدنـی نسـبت بـه پیـام او نیـز بـا انتقاداتـی همـراه شـد. سـاالر دانایی در 
کابینـه  جامعـه مدنـی نوشـت:» مسـئولیت های جنابعالـی بـه عنـوان نماینـده عالـی دولـت و رئیـس 
مـرگ  بـه  او  اسـت.«  ابـراز همـدردی  یـک  از  بیشـتر  بسـیار  اسـتان  تامیـن  رئیـس شـورای  و  اسـتانی 
کـرد و ضمـن اشـارە بـه  کـه در اثـر شـلیک های فراقضایـی اشـارە  کولبـران نـه تنهـا در اثـر سـقوط بهمـن 
کـه هـم دردی اسـتان دار سـبب دگرگونـی و تحـول درونـی و  کـرد  دادگاه عـدل الهـی، ابـراز امیـدواری 

گـردد. بازگشـت بـه خویشـتن ایشـان 
گلولـه می بندنـد و بعضـی  هیـرش صالـح زادە طنزگونـه نوشـت: »گه گـداری یکـی از مـا را بـه ناحـق بـه 
کرد! ولی شـما  کولبـران بی چـاره اسـیر بهمـن می شـوند، بهمـن اسـت دیگر چه می شـود  وقت هـا هـم 
کرده ایـم و شـکایتی نداریم! عدم شـکوفایی و به توسـعه  خودتـان را ناراحـت نکنیـد، مـا دیگـر عـادت 
کوردسـتان خـودش مقصـر اسـت،  کوردسـتان را بـه خـود نگیریـد، تقصیـر شـما چیسـت،  نرسـیدن 
گلسـتان  کوردسـتان  که شـما سـر دادید باید  نمی خواهد به توسـعه برسـد! وگرنه با آن همه شـعاری 
کولبـران بـر اثـر سـقوط  گـوش نکردیـم! شـهید شـدن  کـه حرفهـای شـما را  می شـد ولـی چـه فایـده مـا 
کرامت  کنند، اصال چـرا  کولبـری  که  بهمـن نیـز ربطـی بـه مدیریـت شـما نـدارد، مـردم چـه لزومـی دارد 
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کننـد و از همه مزایای  کار  کارخانه هـا  کارگاه هـا و  انسانی شـان را پایمـال می کننـد؟! چـرا نمی رونـد در 
کار و اجتماعـی بهرمنـد شـوند؟!« بیمه هـای 

گاه شـدە و به شـیوەهای مناسـب تر  که مردم آ کردی نوشـت: »الزم اسـت  کاوان سـالمی نیز به زبان 
کار  کار، امکان  کنوانسـیون های بین المللـی  کار روی بیاورنـد. دولـت بایـد بـر مبنـای قانون اساسـی و 
کردسـتان و امـکان شـکوفایی  مناسـب و امـن را بـرای مـردم فراهـم آورد.« وی بـا اشـارە بـه طبیعـت 
کـردن امکانـات توسـط دولـت شـد تـا  کشـاورزی و دامـداری، خواهـان فراهـم  اقتصـادی از طریـق 
کرد: »مـردم باید  کار از ایـن طـرق شـوند. سـالمی هم چنیـن اضافه  کسـب و  مـردم مرزنشـین قـادر بـه 
که  ک اسـت  کولبـری مشـغلهای بسـیار سـخت و خطرنـا بـه طـور جـدی بـه حقـوق خـود آشـنا شـوند. 
کار ماننـد بیمـه  کولبـران از ابتدایی تریـن حقـوق  بـه عنـوان یـک شـغل بـه رسـمیت شـناخته نشـدە و 

کامـال بی بهرەانـد.« تامیـن اجتماعـی و حـق مرخصـی 

کولبری، شغلی پرخطر و غیر رسمی
کـه بـی کاری  کردسـتان بـا مشـکالت اقتصـادی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. از آنجـا  کـه  سال هاسـت 
کولبـری روی آوردە و  کردسـتان بیـداد می کنـد، مـردم بیـکار و نیازمنـد، ناچارند به مشـاغلی چون  در 
کریسـتال،  درازای درآمـدی ناچیـز بارهـای سـنگین چـای، پارچه، تلویزیون، یخچال، لوازم خانگی، 
گمرک از مسـیرهای  کـردە و بـدون  کـی و غیـرە را بـر شـانه های نحیـف و تکیـده خـود حمـل  مـواد خورا
بـه رسـمیت شـناخته شـدەای  کولبـری شـغل  کننـد. اصـوال  کشـور  کوهسـتانی وارد  العبـور  صعـب 
نیسـت، نـه بیمـه ای دارد و نـه درآمـد قابـل توجهـی. مـزد حمـل یـک یخچـال بـزرگ و سـنگین پنجاه 
کولبـری مجاز در برخـی شهرسـتان های مرزی،  هـزار تومـان اسـت. علـی رغـم ادعـای صـدور دفترچـه 
کولبران در اثر انفجار مین یا شـلیک های  کولبران وجود ندارد. هر از چندگاهی  آمار دقیقی از تعداد 
کشـتار  کشـته می شـوند. مسـئولین عمـال هیـچ برخـورد جدی با شـلیک های فراقضایی و  فراقضایـی 

کامـل صـورت نگرفته اسـت. ک سـازی مین هـا نیـز هیـچ گاه بـه صـورت  کولبـران انجـام نـدادە و پا
کولبران و حقوق آنان را به رسـمیت  کاال مخالفنـد هیچ گاه وجـود  کـه بـا قاچـاق  مسـئولین حکومتـی 
کاری جـدی  نشـناختهاند؛ درعیـن حـال آنـان هیـچ گاه نگفتهانـد در حالیکـه در تمـام ایـن سـال ها 
کننـد؟ کردسـتان چگونـه امـرار معـاش  بـرای رفـع نیازهـای شـغلی منطقـه انجـام نشـدە، مـردم فقیـر 

کسانی هستند؟ کولبرها چه 
کردسـتان داشـت. بعد  کولبـری بایـد مـروری بر وضعیت سیاسـی و اقتصادی  بـرای شـناختن پدیـدە 
از جنـگ داخلـی سـال ۱۳۵۹کردسـتان عمـال بـه یـک منطقـه نظامی-امنیتـی تبدیـل شـد. نیروهـای 
کردسـتان  گرفتنـد. تمـام مسـائل  کردسـتان را در اختیـار  کامـل  کنتـرل و ادارە  نظامـی و اطالعاتـی 
کـه قبـل از آن هـم در زمـان رژیـم  کردسـتان  گرفـت. اقتصـاد  تحـت تاثیـر نـگاه نظامی-امنیتـی قـرار 
کشـاورزی و دامـداری درآمـد چندانـی نداشـت. تعـدادی از  پیشـین تعریفـی نداشـت، نابودتـر شـد. 
کسـب و  کارمنـدان ادارات دولتـی بـا تیـغ تصفیـه، بـه خیـل بیـکاران پیوسـتند. تعـدادی از مـردم بـه 
کثریـت مـردم فقیـر و نـدار بودنـد و ادارەکننـدگان اسـتان  کوچـک مشـغول بودنـد. ا کار در مغازەهـای 
کـه بـه مسـائل سیاسـی و امنیتـی می دادنـد بـه چارەاندیشـی اقتصـادی  هـم یـک صـدم اهمیتـی را 

نمی دادنـد. اختصـاص 
کاالهای چینی  کاالهای غربی و بعدها  کاالهای غربی قرار داشت، ورود  که ایران تحت تحریم  از آنجا 
کن شهرهای مرزی شد. دولت برای این مبادالت مرزی  از طریق مرزها، راهی برای ارتزاق مردم سا
وارد کنندگان  با  دوگونه  به  مرزی  ماموران  می آورد.  حساب  به  قاچاق  آن را  و  نمی کرد  صادر  مجوز 
مرزی  ترددکنندگان  کشتار  و  شلیک  به  اقدام  برخی  کردند.  برخورد  قاچاق  اصطالح  به  کاالهای 
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گرفتن پول از ترددکنندگان مرزی به آنان اجازە عبور و مرور دادند. نمودە و برخی با 
کاسـبان مـرزی و مامـوران رشـوەگیر همدیگـر را شـناخته و مشـتری شـدند. علـی رغـم تمـام  کم کـم 
گرسـنگی و بـی کاری عامـل قوی تری بـرای ادامه  کـه ترددکننـدگان مـرزی را تهدیـد می کـرد،  خطراتـی 
گرفـت. بـرای  کار رونـق بیشـتری  کسـب و  بـود. رفته رفتـه در طـول سـال های پـس از جنـگ ایـن نـوع 
کمـی پـول اولیـه  کار سـواد و آمـوزش الزم نبـود، تنهـا داشـتن یـک سـر نتـرس و انگیـزە و  انجـام ایـن 

الزم بـود.
کار مـرزی بـه نـان و  کسـب و  به هرحـال برخـالف تمـام مشـکالت و خطـرات، عـده ای از طریـق ایـن 
که  گسـترش دادنـد. ظهـور یـک طبقه نوسـرمایهدار موجب شـد  کار خـود را  کسـب و  نوایـی رسـیدە و 
بـه جـای انتقـال انـدک اجنـاس از طریـق اتوبوس هـا، پاسـاژهایی در شـهرهای مـرزی سـاخته شـود 
کننـد. قیمـت اجنـاس خارجـی نیـز  و ایـن بـار مسـافران از شـهرهای دیگـر بـه شـهرهای مـرزی سـفر 
کـه باعـث جلـب مسـافران بیشـتری شـود. جلـب خریـداران و مسـافران از  کافـی ارزان بـود  بـه انـدازە 
کارهـای دیگـری از جملـه هتـل داری و رسـتوران داری  کسـب و  شـهرهای دیگـر موجـب بـروز و رونـق 
کـه معامـالت میلیـاردی  کردەانـد  کنـون طبقـه فـوق مرفـه ای در شهرسـتان های مـرزی ظهـور  شـد. ا
خـود را بـه صـورت آنالیـن انجـام می دهنـد. برخـی از آنـان شـرکت هایی را بـه ثبـت رسـاندە و در چیـن 

هـم دفتـر دارند.
از مرزهاسـت. مرزهـا  بـه عبـوردادن اجنـاس  امـا حیـات ایـن طبقـه سـرمایهدار، هنـوز هـم وابسـته 
کنترل نیروهای  دارای جادەهـای مناسـبی نیسـتند و اصـوال همـان جادەهای نامناسـب هم تحـت 
امنیتـی نظامـی هسـتند. امـکان عبـور بارهـای سـنگین اجنـاس فقـط از طریـق ماشـین آالت ممکـن 
کـه امـکان شـغل یابی و  کولبـران وارد ماجـرا شـدە و فقـرای بـدون سـرمایهای  کـه  نیسـت. اینجاسـت 
کوهسـتانی صعب العبور،  کاالهـا بر پشـت خود و عبوردادن آن هـا از راه های  رقابـت ندارنـد، بـا حمـل 
کاالهـا در روسـتاهای مـرزی انبـار  کاالهـا را از مـرز رد می کننـد. بعـد از پرداخـت رشـوە بـه ماموریـن، 
کاالهـا را بـا دادن رشـوە بـه مامـوران  کـه  کامیون هـا هسـتند  و بارگیـری می شـود. ایـن بـار راننـدگان 
کاالهـا وارد مغازەهـا و پاسـاژها شـدە و سـیل  پسـت های بازرسـی بـه شـهرهای مـرزی می رسـانند. 
کولبـران خسـته از ایـن رونـق اقتصـادی نهایتـا  خریـداران بـه سـوی پاسـاژها روانـه می شـوند. سـهم 

پنجـاه هـزار تومـان در ازای هـر حمـل دشـوار و طاقت فرساسـت.
کـه رسـما بـا نگاهـی هنـری  کسـی  اولیـن 
کردسـتان  کولبـری در  بـه واقعیـت تلـخ 
در  کـه  بـود  قبـادی  بهمـن  پرداخـت 
اسـب ها،  مسـتی  بـرای  زمانـی  فیلـم 
بـه  را  کولبـر  کـودک  چنـد  تلـخ  زندگـی 
کـرد هـراز  کشـید. فعـاالن مدنـی  تصویـر 
فراقضایـی،  بـه شـلیک های  چندگاهـی 
کشـتار  و  مین هـا  کسـازی  پا عـدم 
کنـون  کردەانـد، امـا تا کولبـران اعتـراض 
هیچ کـدام از ایـن مـوارد به انـدازە حادثه 
کولبـران در سـقوط بهمـن توجـه  مـرگ 
کشـور  و هـم دردی مـردم سـایر مناطـق 
و بـه تبـع آن توجـه مقامـات را بـه خـود 

بـود. نکـردە  جلـب 
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ایالم؛ برکناری مداوم شهرداران

نویسنده: فاطمه امامزادە
استان: ایام

شهر: ایام
چالش ها:

• بی ثباتی مدیریتی
• تغییر شهردار

• اختاف شورا و شهرداری

چنـد ماهـی بـه انتخابـات شـورای پنجـم بیشـتر باقـی نمانـدە اسـت. بیشـتر اعضـای فعلـی شـورای 
شـهر ایـالم قصـد نـام نویسـی مجـدد در انتخابات جدید را دارند. انتصاب سـه شـهردار در طول دوره 
که  کرده اسـت؟ آیا شـهرداری  چهـارم شـورا در ایـالم، موفقیت هـای شـوراها را بـا عالمـت سـوال روبـرو 

نیامـده برکنـار می شـود فرصـت ایجـاد تحولـی در شـهر و رفـع نابسـامانی ها را دارد؟
کـه شـورای چهـارم ایـالم، شـورایی جنجالـی بـود. او بـه  سـالم علیـزادە از فعـاالن مدنـی معتقـد اسـت 
گری لیسـت پاداش هـای شـهرداری بـه مسـئوالن و تخلـف هشـت  درصحـن می گویـد: »جریـان افشـا
میلیارد تومانی در بخش فضای سـبز، منجر به اختالف و دودسـتگی در شـورای شـهر شـد. سرانجام 
پـس از سـهبار اسـتیضاح، مخالفیـن، یـزدان قبادیـان شـهردار ایـالم را برکنـار و منـت محمـدی را بـه 

عنـوان شـهردار جدیـد، برگزیدند.«
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گری چه بود؟ جریان افشا
که  در خـرداد مـاه امسـال عکسـی از یـک سـند در فضـای مجـازی منتسـب بـه شـهرداری منتشـر شـد 
کـردە بـود.  در آن شـهرداری بـه تعـدادی از مسـئوالن اسـتان ایـالم پاداش هـای میلیونـی پرداخـت 
کـرد: »شـهرداری هیچ گونـه پرداختـی  محمـد سـلطانی مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری ایـالم اظهـار 
کنـون از راه قانونـی پیگیر برخورد  ج از عـرف به مسـئوالن نداشـته و ا بابـت پـاداش و یـا هزینـه ای خـار
بـا انتشـار دهنـدگان ایـن عکـس اسـت.« هم زمـان حجـت حسـن زاده رئیـس شـورای شـهر ایـالم بـر 
ایـالم تحـت عنـوان  کـه از طـرف شـهرداری  گفـت: »مبلغـی  کـرد و  صحـت سـند منتشـره پافشـاری 
شـورای  مصوبـه  از  ج  خـار شـده،  داده  اسـتان  مسـئوالن  و  مدیـران  برخـی  بـه  سـال  پایـان  پـاداش 

اسـالمی شـهر اسـت.«
گـرم افشـای سـند پـاداش، مسـئله تخلـف هشـت میلیـارد ریالـی فضـای سـبر ایـالم از  گرما درسـت در 
ح شـد. محمـدی اظهـار داشـت: »در حسابرسـی  سـوی صـادق نورمحمـدی عضـو دیگـر شـورا مطـر
در  ح  مطـر سـئواالت  از  یکـی  و  رسـیده ایم  مذکـور  مالـی  تخلـف  بـه  سـبز  فضـای  سـازمان  از  مالـی 
کـه بی پاسـخ مانـده اسـت.« بـا افشـای اسـناد مذکـور شـایعات فراوانـی در  اسـتیضاح شـهردار بـوده 
کـه برخـی اعضـای شـورا علیـه شـهردار هـم  گـوش رسـید. عـده ای معتقـد بودنـد  سـطح شـهر ایـالم بـه 
کـردە و آن را شـجاعت آمیـز می خواندنـد. دسـت شـدەاند. عـده ای دیگـر ایـن اقـدام شـورا را تحسـین 
سـالم علیـزادە معتقـد اسـت: »طبعا هر شـهرداری طرفـداران و مخالفانی دارد، برای همین شـنیدن 
مـوارد ضـد و نقیـض طبیعـی اسـت. شـخصا اتفـاق نظـر نهایـی شـورا، در اسـتیضاح سـوم و برکنـاری 
شـهردار علـی رغـم فشـار برخـی از نهادهـای دولتـی را اقدامـی مثبت از سـوی شـورای فعلـی می دانم. 

کارنامـه اعضـا و در اذهـان مـردم ثبـت خواهـد شـد.« بـه نظـرم ایـن اقـدام در 

سه شهردار در شورای چهارم
تاسـیس  بـا سـال  کـه درسـال ۱۳۱۶ شمسـی، مصـادف  از سـروان سـهراب خـان  ایـالم در مجمـوع 
که منت محمدی شـهردار شـده، سـی و یک  گرفـت تـا امـروز  شـهرداری ایـالم، شـهرداری را در دسـت 
گـزارش ایسـنا، در فاصلـه تأسـیس شـهرداری ایـالم تـا پیـروزی  شـهردار بـه خـود دیـدە اسـت. بنـا بـر 
کردەانـد. بنابراین میانگین  انقـالب، یعنـی در طـول ۴۱ سـال، دە نفـر در سـمت شـهردار ایفـای نقش 

زمـان شـهرداری چهـار سـال بـودە اسـت.
که شـامل  پس از انقالب تا زمان برگزاری انتخابات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در سـال ۱۳۷۹، 
کنـون، یعنـی در مـدت  یـک دورە ۲۱ سـاله اسـت، ایـالم سـیزدە شـهردار انتصابـی داشـته و از ۱۳۷۹ تا
۱۵ سـال دە نفر برای احراز پسـت شـهرداری از سـوی شـوراهای شـهر انتخاب شـدەاند. در این میان 

رکورد تعویض شـهردار با شـورای چهارم اسـت.
کار خـود با ابقای خالق منصوری شـهردار وقـت، موافقت نکرد و مهندس  شـورای چهـارم در آغـاز بـه 
کـه  بـود  نگذشـته  جدیـد  شـهردار  انتخـاب  از  مـاه  هفـت  هنـوز  سـاخت.  او  جایگزیـن  را  منصورپـور 
اسـتیضاح شـد. ایـوب غیاثـی سـخن گوی شـورا علـت اسـتیضاح شـهردار را عـدم تکریـم اربـاب رجـوع 
کارکنـان شـهرداری، عـدم صداقـت در ارائـه مـدرک تحصیلـی، عـدم  و نارضایتـی مسـتمر مراجعیـن و 
کـرد. سـرانجام منصورپـور در روزهـای پایانـی  جلوگیـری از ساخت و سـازهای غیـر مجـاز و غیـرە اعـالم 
کرد.آقای  سـال ۱۳۹۳ اسـتعفا داد. شـورای شـهر این بار یزدان قبادیان را به عنوان شـهردارانتخاب 
قبادیـان در طـول دوران شـهرداری خـود در مجمـوع سـه بـار اسـتیضاح شـد. در دو مـورد اسـتیضاح 
اعضـای شـورا دچـار اختـالف و تشـتت بسـیاری شـدە و قـادر بـه برکنـاری وی نشـدە بودند. سـرانجام 
در اسـتیضاح سـوم بـه تاریـخ دوم مـرداد ۱۳۹۵، هـر یـازدە عضـو شـورا بـه اجمـاع رسـیدە و متعاقـب 
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کردنـد. علـت برکنـاری وی پاداش هـای شـهرداری  قانـع نشـدن بـا پاسـخ های شـهردار، وی را برکنـار 
بـه مسـئوالن و تخلـف هشـت میلیـارد تومانـی در بخـش فضـای سـبزاعالم شـد.

کردن  کشمکش های درون شورا بر سر استیضاح و برکناری قبادیان، و جانشین  در طی اختالفات و 
ح شدە بود. در نهایت در هفدهم شهریور ماه مهندس  فرد دیگری به جای او نام چند تن مطر
که تیزی تیغ استیضاح توسط  منت محمدی به عنوان شهردار جدید برگزیدە شد. شهردار جدید 
کسب نماید.  کردە است سعی دارد با فعالیت فراوان وجه مناسبی در میان مردم  شورا را لمس 
که به  انتخاب شهردار جدید با تغییراتی در هیئت رئیسه شورای شهر نیز هم زمان شد. تغییراتی 

کرد. کمک خواهد  کردن راه همکاری شورا و شهردار جدید  تعبیر برخی ها به هموار 

چرایی برکناری و استیضاح های تکراری؟
کردە است. این همه تعویض به نفع مدیریت شهری نیست  شورای چهارم ایالم سه شهردار عوض 
ح های عمرانی شهردار بسیار  کردن و به ثمر نشستن طر که زمان و همکاری شورا برای اجرایی  چرا
الزم و ضروری است. دلیل این همه تغییرات چیست؟ در پی پاسخ این پرسش ها به گفت و گو با یکی 
گفت: »استان های  که حاضر به افشای هویتش نیست  کارمندان بومی فرمانداری پرداختم. وی  از 
کردنشین مرزی عمال توسط نیروهای امنیتی ادارە می شوند. هرچند ایالم مشکالت و درگیری های 
کردستان و آذربایجان غربی را نداشته است اما باز هم از این قاعدە مستثنی نیست. واقعیت این 
کار شهردار نیست. شهردار  که تنها انتخاب شهردار توسط شورای شهر به معنی امکان آغاز به  است 
کانال تائید توسط نیروهای امنیتی بگذرد. ممکن است خیلی ها واجد توانایی شهردار شدن  باید از 
باشند و طرح ها و هدف های بسیار خوبی هم داشته باشند، یعنی به تمام معنا شایسته باشند، 
که از فیلتر نیروهای امنیتی رد شدە باشد. عبور  کسی برندە می شود و پست را می گیرد  اما در نهایت 
که از این فیلتر می گذرند احساس قدرت خاصی  کسانی  از این فیلتر آسان نیست. به همین دلیل 
را نیازمند پاسخ گویی شفاف به شورای شهر نمی بینند. در واقع شورا را عددی  که خود  می کنند 
حساب نمی کنند. همین باعث درگیری و اختالف می شود.« وی افزود:» برکناری تائید شدگان نیز 
تقریبا  که  گرفت  را  تائید کنندگان  باید موافقت ضمنی  امر هم  این  برای  کار بسیار دشواری است. 
گرفت و همه را در مقابل عمل انجام شدە قرار داد.  ناممکن است مگر این که مچ شهردار را سر بزنگاه 

کرد و جایی برای انکار باقی نگذاشت.« که شورا در مورد قبادیان  کاری 

یک شهردار جدید در ابتدای راه
کاری خـود را حفـظ سـالمت  منـت محمـدی در بازدیـد از مکان هـای جمـع آوری ضایعـات، اولویـت 
گفت: »من به عنوان خدمتگزار این مردم سـالمت آنان را با هیچ چیز دیگری  شـهروندان برشـمرد و 
کـه بـه دل فعـاالن محیط زیسـت خـوش آمـد. در دی ماه  کـرد.« سـخنی  معاملـه و معاوضـه نخواهـم 
نیـز خبـری در ایـالم منتشـر شـد مبنـی بـر این کـه بـه دنبـال پی گیری هـای شـهردار ایـالم از شـهرداری 
تهـران در حـوزه عمـران و آبادانـی شـهر مبالغـی از سـوی شـهرداری تهـران در اختیـار شـهرداری ایـالم 
او  از  و  ایـالم رفـت  کل دادگسـتری اسـتان  رئیـس  بـه دیـدار  گرفـت. شـهردار جدیـد هم چنیـن  قـرار 
کـه شـهرداری ایـالم را در اخـذ طلب بیسـت و چهـار میلیارد تومانـی از ادارات مقروض یاری  خواسـت 
گفته بود: »بدهی ارگان های مختلف به شـهرداری و  نماید. قبال عباس شـیری، رئیس جدید شـورا 
پرداخـت نشـدن آن نیـز بـر دامنـه مشـکالت ایـن نهاد افزوده اسـت.« چنانچه شـهردار موفق به اخذ 
کـرد. بایـد دیـد آیـا شـورای شـهر بـه او  ایـن طلـب شـود، رزومـه درخشـانی بـرای خـود ایجـاد خواهـد 
کوتـاه خواهد بود؟ فرصـت خواهـد داد یـا بـاز هـم دورە مدیریتـی ایـن شـهردار، مثل شـهرداران قبلی 
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نویسنده: مازیار 
استان: خوزستان

شهر: اهواز
چالش ها:

• حفاظت از محیط زیست
• ریزگردها

• مدیریت بحران

متبـادر  ذهـن  بـه  خوزسـتان  آزاردهنـده  وضـع  روزهـا  ایـن  می شـود،  ح  مطـر کـه  »گرد و غبـار«  بحـث 
کـه مدتهاسـت درگیـر هـوای ناسـالم و پدیـده »ریزگرد«هاسـت. منطقـه ای از ایران  می شـود؛ اسـتانی 
کشـور و هـم از لحـاظ ریزگردهـا در جهـان« رتبـه اول  کالن شـهرها در  کـه خبـر رسـیده »هـم از لحـاظ 

آلودگـی هـوا را در جهـان دارد.
گره  کشـور  کـه بـا اسـم تهـران و برخـی دیگـر شـهرهای بزرگ  آلودگـی هـوا هم چنیـن خیلـی وقـت اسـت 
کـه بخاطـر تـردد صدهـا هـزار خـودرو و ترافیک سـنگین و وضـع جغرافیایـی، میلیون ها  خـورده؛ آنجـا 
گرد و غبـار، در منطقه زابل هم  ک و پـر از  شـهروند هـوای ناسـالم استنشـاق می کننـد. امـا هوای غیرپا

کرده اسـت. زندگـی چنـد صـد هـزار ایرانـی را با مشـکالت متعـدد روبرو 
گـرم هـم وسـط اسـت. امـا ایـن مشـکل، فقـط  کـه بـه میـان می آیـد، خشک سـالی و هـوای  اسـم زابـل 
گـرم سـال محـدود نیسـت. هامـون خشـک شـده و بادهـای  کمبـود آب بـه خصـوص در ماه هـای  بـه 

تنفس هوای بی گرد و غبار، شاید وقتی دیگر
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کشـیدن را طاقت فرسـا  گرمـا می گیـرد و نفـس  ۱۲۰ روزه سیسـتان رمـق بسـیاری از اهالـی را در فصـل 
می کنـد.

کـه بادهـای ۱۲۰ روزه معمـوال از نیمه خـرداد تا نیمه  کارشـناس محیط زیسـت توضیـح می دهـد  یـک 
مهرمـاه، و بـه خصـوص در دو مـاه تیـر و مـرداد، زابـل را تحـت تأثیر قـرار می دهد.

کـه از دامنه جنوبی البرز  او می گویـد: »بادهـای لـوار یـا ۱۲۰ روزه بـه نوعـی ادامه همان بادهایی اسـت 
کویر و لوت عبـور می کند  برمی خیـزد و خیلـی مطبـوع اسـت؛ امـا وقتـی ایـن بـاد از بیابان هـای دشـت 
کـه وقتـی ایـن بادهـا بـه منطقـه سیسـتان و  گرم تـر و داغ تـر. به طـوری  هـم خشـک تر می شـود و هـم 
گیاهـان را از بیـن می بـرد و هـم عـوارض زیـادی بـرای اهالـی  بلوچسـتان وارد می شـود متاسـفانه هـم 

گرد و غبـار در هـوا یکـی از عـوارض آن اسـت.« کـه افزایـش  منطقـه دارد 
کـه بیش از دو سـوم ایـن بادها، با سـرعت زیاد می وزند  کارشـناس محیط زیسـت اضافـه می کنـد  ایـن 

و برای اهالی مشـکالت تنفسـی و عوارض چشـمی و عصبی و پوسـتی هم بجا می گذارند.

هر سال بدتر از سال پیش
رضـا، معلـم زابلـی بـا آه و حسـرت از هامـون پـر آب یـاد می کنـد و می گویـد: »یک زمانی هامـون پرآب و 
کولـری طبیعـی بـرای منطقـه درسـت می کردنـد و هوا را در تابسـتان خنک و قابل  بادهـای ۱۲۰ روزه، 
تحمـل می کردنـد، امـا حـاال بـا خشـک شـدن هامـون نـه فقـط اهالـی روسـتاهای اطـراف هامـون و 
گرد و غبار و نمـک نیز به هوایی  ک و  گرفته انـد بلکـه عـالوه بـر آن، خـا هیرمنـد، راه مهاجـرت در پیـش 

کـه مـردم استنشـاق می کننـد اضافه شـده اسـت.«
گاه تـا ۱۵۰ روز و بلکـه  کـه بادهـای لـوار در ظاهـر ۱۲۰ روزه خوانـده می شـوند، امـا  رضـا اضافـه می کنـد 

۱۸۰ روز هـم ادامـه پیـدا می کننـد.
که چطـور از عوارض هوای منطقـه، درگیر تنگی نفس  او بـه بیمـاری پسـر ۸ سـال هاش اشـاره می کنـد 
کشـیدن سـختی  گرد و غبـار، تـا سـرحد مـرگ، بـرای نفـس  و آسـم شـده و در تابسـتان و زمـان تشـدید 
کـه زندگـی را بـرای آن هـا در  می کشـد. مشـکل مشـابهی هـم بـرای پـدر و مـادر مسـن رضـا پیـش آمـده 

کرده اسـت. تابسـتان به خصـوص سـخت 
ح خـود از سـه سـال پیـش بـه زابـل آمـده و بـه خاطـر  گذرانـدن دوره طـر کـه بـرای  مجتبـی، پزشـکی 
هـم  اسـت  طبابـت  بـه  مشـغول  و  مانـده  باقـی  منطقـه  در  اجتماعـی اش  دغدغه هـای  و  روحیـات 
می گویـد: »سـه سـال پیـش رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی زابـل از ابتـالی سـاالنه حـدود ۵۰۰ نفـر از 
گرد و غبـار منطقه خبر داد. متاسـفانه زابل از جهت  اهالـی زابـل بـه بیمـاری سـل به  خاطـر وضع هوا و 

کشـور اول اسـت.« درصـد ابتـال بـه سـل، در 
کـه بسـیاری از مراجعـان وی، بـه خصـوص در تابسـتان، بیمـاران مبتـال بـه  گـزارش داد  ایـن پزشـک 
گـوش و حلـق و بینـی و مشـکالت در چشـم بـه او  کـه بـا دردهـای  عـوارض ناشـی از ریزگردهـا هسـتند 

مراجعـه می کننـد.
که وضع هوای زابل هر سال بدتر از سال قبل می شود. کید می کنند  هم او و هم رضا هردو تا

کلنگی برای فردا
کمربنـدی سـبز زابل در هفتـه دوم بهمن به  کلنـگ  بـرای رفـع بخشـی از مشـکالت ریزگردهـای زابـل، 
کمربنـدی  زمیـن زده شـد. اسـتان دار سیسـتان و بلوچسـتان و مسـئوالن منطقـه در مراسـم ایجـاد 

کیلومتـر ایجـاد شـود، حضور داشـتند. کـه قـرار اسـت بـا وسـعت بیـش از ۳۸  سـبز زابـل 
گرد و غبار به سـمت  کـه بـا هدف تلطیـف هوای زابـل و جلوگیری از حرکت  کمربنـدی سـبز  ایجـاد ایـن 
کـه وارد ریه هـای  گرفتـه، شـاید بتوانـد در آینـده تغییـری در هوایـی  شـهر و ایجـاد تفرجـگاه صـورت 

شهروند خبرنگار

۱۴۱

تنفس هوای بی گرد و غبار، شاید وقتی دیگر



کـه سـازمان بهداشـت جهانـی، آن را بـه عنـوان آلوده ترین  کنـد. شـهری  اهالـی زابـل می شـود، ایجـاد 
کرده اسـت. شـهر جهـان معرفـی 

کـه در بهمن مـاه امسـال بـه زمیـن زده شـد امـا خیلی بعید اسـت حتی تابسـتان دو سـال بعد  کلنگـی 
کنـد؛ مگر اینکـه وضع هامون بهتر شـود. گرد و غبـار راحـت  هـم خیـال اهالـی زابـل را از 

هامون، منجی زابل
هامـون بـا وجـود تمـام تالش هـا، حـال و روز خوبـی نـدارد. چنـدی پیـش، معصومـه ابتـکار، رییـس 
گذشـته بـه انـدازه دولـت یازدهـم بـه تـاالب هامـون و  گـر دولـت  کـه »ا گفـت  سـازمان محیط زیسـت 
گرد و غبـار در منطقـه سیسـتان توجـه داشـت، امـروزه ایـن مشـکالت در تـاالب  مسـائل آلودگـی هـوا و 

هامـون بـه وجـود نمی آمـد و شهرسـتان زابـل یکـی از آلوده تریـن شـهرهای جهـان نبـود.«
رییـس جمهـور، می گویـد:  معـاون  نظـر  ایـن  بـه  کنـش  وا زابـل در  در  منـزل  لـوازم  فروشـنده  نـوری، 
کنند.  گردن دولت قبل، از سـر مسـئولیت خود رفع و دور  »مسـئوالن نباید مشـکل را با انداختن به 
احمدی نـژاد از رییـس جمهـوری رفتـه، امـا مـا هنـوز در این شـهر زندگـی می کنیم و نفس می کشـیم و 

بـه اقـدام عملـی مسـئوالن نیـاز داریم.«
او از ناپی گیری اعضای شورای شهر و شهرداری و فرمانداری منطقه هم انتقاد می کند.

کـه دانشـجوی منابـع طبیعـی اسـت نظـر پـدرش را تکمیـل می کنـد و می گویـد: »اغلـب  پسـر نـوری 
اعضـای شـورای شـهر از نبـود فضـای سـبز و پـارک در زابل می گوینـد، اما انتقاد آن هـا نتیجه ای عملی 
که ظاهرا منابع مالی شـهرداری هم بسـیار محدود اسـت و باید  بدنبال نداشـته اسـت. به خصوص 

منتظـر حمایـت و اقـدام دولـت بود.«
او اضافـه می کنـد: »شـاید راه سـریع تر و بهتـر، افزایـش میـزان ورودی آب بـه دریاچـه هامـون باشـد 
دولـت  بـا  خارجـه  وزارت  و  محیط زیسـت  سـازمان  موثـر  و  فعـال  گفت و گوهـای  و  البـی  افزایـش  بـا 

افغانسـتان.«
بـه نظـر می رسـد حـق بـا مهـدی اسـت؛ درغیر اینصـورت اهالی زابل، باز باید تابسـتان سـخت دیگری 

کنند. گرم و آلـوده از ریزگردهای پرسـرعت، تحمل  گرد و غبـار و هـوای  را زیـر سـایه سـنگین 
کـه بـه نوعـی منجی زابل و سیسـتان محسـوب می شـود دور از دسـترس  تغییـر و بهبـود حـال هامـون 
گذشـته نماینده ارشـد سـازمان ملل در  کـه اردیبهشـت  نیسـت؛ ایـن امیـدواری هسـت؛ به خصـوص 
کـرد: »مـن تمـام تـالش خـود را می کنـم تـا نسـبت بـه وضعیـت موجـود در هامـون و  کیـد  ایـران هـم تا
کنـم. اهمیـت خشـکی تاالب  آنچـه مـردم منطقـه بـا آن  به صـورت روزانـه روبـرو هسـتند اطالع رسـانی 
کنیـم تـا هامـون  را نجـات بدهیـم؛ سـخت اسـت ولـی  کمـک  هامـون را درک می کنیـم؛ مـا بایـد بـا هـم 

غیرممکن نیسـت.«
کشـور، آسـان تر و سـالم تر شـود.  شـاید وقتـی دیگـر، تنفـس در زابـل و خوزسـتان و تهـران و دیگر نقاط 
ایـن نیازمنـد پی گیـری مـردم و نماینـدگان آن هـا در شـورای شـهر و مجلـس و دولـت )از فرمانـدار و 

اسـتان دار تـا رییـس سـازمان محیط زیسـت و رییـس جمهـور( همـه بـا هـم اسـت.

شهروند خبرنگار

۱۴۲

تنفس هوای بی گرد و غبار، شاید وقتی دیگر



نویسنده: آزمون محبی 
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• ضعف مدیریت شهری
• مدیریت بحران

• حقوق شهروندی 

وقتـی از آسـمان بـرف می بـارد و انباشـت آن چهـره شـهرهای ایـران را سـپید می کنـد، انـگار فصـل 
و  اولیـن وظایـف بخش هـای خدمـات شـهری  از  یکـی  امتحـان  اسـت. فصـل  رسـیده  فـرا  امتحـان 
کـدام شـهر این تحـول طبیعت روی  کـه در  سـنجش تـوان مدیـران شـهری آن. زیـاد هـم فرقـی نـدارد 
گذشـته  کالن شـهرها. اواخـر هفتـه  کوچـک و یـا یکـی از  دهـد. چـه پایتخـت باشـد و چـه یـک شـهر 
کالن شـهرها  تعـدادی از شـهرهای ایـران سـپید پوش شـده بودنـد و شـهر رشـت هـم یکـی از همیـن 
گذشـت سـاعت ها از آغاز بارش بـرف، برف روبی آغاز  بـود. ماننـد تجربه هـای قبلـی ایـن بار هم پس از 
نشـده بـود. وزش بـاد و شکسـته شـدن برخـی درخت هـا سـبب قطـع بـرق تعـدادی از محله هـا شـده 
کوچه و پس کوچه های شـهر  که تا سـاعت ها ادامه داشـت. درخت های شکسـته شـده برخی از  بود 

کـرده بـود. را هـم مسـدود 

گزارش تصویری؛ برف و آزمون 
مدیریت شهری

شهروند خبرنگار
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گزارش تصویری؛ برف و آزمون مدیریت شهری



سـاعت   ۱۲ در  بـرف  سـانتی متری   ۳۰ بـارش  کـه  می آیـد  پیـش  کمتـر  دنیـا،  پیشـرفته  شـهرهای  در 
کنـد، امـا در ایـران ایـن ماجـرا تکـراری شـده اسـت. پیـش بینـی،  اول همـه زندگـی شـهری را فلـج 
نیسـت.  سـخت  هـم  چنـدان  چنیـن  ایـن  بحران هـای  بـا  مواجـه  بـرای  آماده سـازی  و  پیش گیـری 
کـردن بـه موقـع درختـان شـهر توجـه بیشـتری داشـتند،  کـه مدیـران شـهری بـه هـرس  کنیـد  تصـور 
کـه سـازمان های مسـوول پیش بینـی بـارش بـرف را اعـالم می کننـد نسـبت بـه بهینه سـازی  یـا وقتـی 
کننـد، آیـا بـاز هـم چنـد سـاعت  و نمک پاشـی خیابان هـای اصلـی شـهر و برف روبـی هم زمـان اقـدام 

بـارش بـرف بـه تعطیلـی زندگـی می انجامـد.
گذشته: تصاویری از وضعیت شهر رشت در ۲۴ ساعت اول بارش برف در هفته 

شهروند خبرنگار
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گزارش تصویری؛ برف و آزمون مدیریت شهری



شهروند خبرنگار

۱۴۵

گزارش تصویری؛ برف و آزمون مدیریت شهری



نویسنده: ماندگاری 
استان: یزد

شهر: یزد
چالش ها:

• حقوق اقلیت ها
• آداب زرتشتیان

• حقوق شهروندی 

بعـد از سـال ها برگـزاری بی مشـکل و حاشـیه  جشـن سـده در محلـه  »پیـر رهگـذر چـم« شهرسـتان 
تفـت اسـتان یـزد، امسـال ایـن جشـن اصیـل و باسـتانی بـا اعمـال محدودیـت و ممنوعیـت  بـرای 

برگـزار شـد. غیرزرتشـتیان و در روسـتایی دیگـر )راحت آبـاد( تفـت 
گرفتـه تـا ایرانیان غیرزرتشـتی عالقمند به حضور در مراسـم،  گردشـگری  از آژانس هـای ایران گـردی و 
از  ایـن جـدا  و  بـه آن معتـرض شـده اند.  و نسـبت  رنجیـده  ایـن ممنوعیـت غیرقانونـی  از  خیلی هـا 
ناراحتـی بسـیاری از هموطنـان زرتشـتی از اعمـال محدودیـت بی دلیـل و علت علیه مراسـم فرهنگی 

و باسـتانی سـاالنه اسـت.
نیروهـای  فقـط  و  نـداد،  توضیحـی  در این بـاره  مسـئول  مقام هـای  از  کسـی  هـم  معمـول  مطابـق 
برنامـه شـدند،  توریسـت ها در محـل  و  ایرانگـردان  از حضـور  مانـع  کـه  لبـاس شـخصی  و  انتظامـی 

اسـت. شـده  صـادر  حکومتـی  دسـتوری  کـه  کردنـد  مشـخص 

تحدید »سده«؛ از نور و شادی می ترسند

شهروند خبرنگار

۱۴۶

تحدید سده؛ از نور و شادی می ترسند



البته امام جمعه تفت دو روز قبل از جشـن سـده زنگ خطر را برای عالقمندان و زرتشـتی ها و حتی 
ایرانگـردان و توریسـت ها بـه صـدا درآورده بـود. حجت االسـالم غفـوری در خطبه هـای نمازجمعـه 
اقلیت هـا می خواهیـد  »از مراسـم های مذهبـی  کـه  بـود  گفتـه  و  کـرده  انتقـاد  از مسـئوالن منطقـه 
کـه یـک ریـال بـرای تفـت درآمـد نـدارد.  کنیـد به عنـوان طعمـه و افـراد بیاوریـد بـه اینجـا  اسـتفاده 
اضافـه بـر اینکـه پیامدهـای نابهنجـار فرهنگـی و اخالقـی هـم همـراه آن هسـت و بـه ضـرر شهرسـتان 
کـه »دشـمنان و اسـتکبار و ضدانقـالب و منافقیـن و سـلطنت طلب ها از  هـم هسـت.« او افـزوده بـود 

ایـن مراسـم سوءاسـتفاده می کننـد.«
که »امسـال در اسـتان  کرد  روز مراسـم )دهـم بهمـن( نیـز رییـس جامعـه زرتشـتیان اسـتان یـزد اعـالم 

یـزد جشـن سـده به دلیـل حواشـی ایجـاد شـده فقـط با حضـور زرتشـتیان انجام می شـود.«

جشن سده چیست؟
کـه در آغاز شـامگاه دهم بهمن  جشـن سـده یکـی از سـه جشـن مهـم  و اصیـل  و قدیمـی  ایرانی اسـت 
گردآورده انـد، و بـا ایجـاد آتشـی  کـه از صبـح  برگـزار می شـود. در ایـن روز مـردم بـا برافروختـن هیزمـی 

بـزرگ، بـه شـکل دسـت جمعی سـرودخوانی و نیایـش و سـرور و شـادمانی می کننـد.
کهـن  کـه در تقویـم   برخـی از محققـان معتقدنـد ایـن جشـن بـه ایـن خاطـر سـده خوانـده می شـود 
کـه جشـن سـده اسـت ۱۰۰ روز سـپری  ایرانیـان مهرآییـن، از ابتـدای زمسـتان )اول آبـان( تـا ۱۰ بهمـن 
شـده؛ بعضـی دیگـر می گوینـد ایـن جشـن را سـده می خواننـد چون تا نوروز ۱۰۰ شـب و روز )۵۰ شـب و 
که سـده ربطی به عدد ۱۰۰ ندارد  ۵۰ روز( فاصله اسـت؛ شـماری از پژوهشـگران هم بر این عقیده اند 

کـردن و برآمدن اسـت. و بـه معنـای طلـوع 
و  و وسـیله  زندگـی می دانسـتند  و  نـور  و  گرمـا  را مظهـر  آتـش  از قدیم االیـام  ایرانیـان  هرچـه هسـت 
کشـف آتـش را بـه روز سـده منتسـب  نمـادی بـرای مبـارزه بـا اهریمـن و سـیاهی و سـتم و جهـل، و 

می کردنـد.
فردوسـی و ابوریحـان بیرونـی و بیهقـی و بسـیاری دیگـر از شـاعران و مورخـان و بـزرگان فرهنـگ ایـران 

گفتـه و نوشـته اند. زمیـن، از ایـن جشـن بسـیار 
کرمـان و  زرتشـتیان ایـران مهم تریـن حامـالن و یادکننـدگان جشـن سـده در ایـران بـه خصـوص در 

یـزد هسـتند.

گرفتند وقتی جلوی حضور در سده را 
خ داد و جلوگیـری از حضور  کـه در روز دهـم بهمـن ر سـامان، یکـی از تورگردانـان بـا ناراحتـی از اتفاقـی 
مسـافران و توریسـت ها در محـل برگـزاری مراسـم، می گویـد: »از چنـد روز قبـل از مراسـم شـایعه ای 
دارد.  وجـود  جشـن  در  غیرزرتشـتیان  حضـور  بـرای  محدودیت هایـی  امسـال  کـه  شـد  شـنیده 
آتش سـوزی سـاختمان پالسـکو و ناراحتـی جامعـه از جـان باختـن آتش نشـان ها هـم مشـخص بـود. 

امـا ایـن جشـن تاریخـی و باسـتانی توهینـی بـه غـم و غصـه عمومـی نبـود.«
گروهـی از عالقمنـدان در ایـن مراسـم از قبـل برنامه ریزی  کـه چطـور بـرای حضـور  او توضیـح می دهـد 
شـده، امـا بـا ممانعـت بـه عمـل آمـده در روز آخـر و دقیقـه ۹۰، وقت و پـول عالقمندان و شـور و انگیزه 

آن ها برای شـرکت در جشـن، آسـیب دیده اسـت.
اعمـال محدودیـت غیرقانونـی، می گویـد:  از  تأسـف  ابـراز  راهنمـای محلـی هـم ضمـن  یـک  وحیـد، 
گردشـگری منطقه اسـت. حضور صدها  که این اتفاق به ضرر بهبود وضع اقتصادی و  »شـک ندارم 
کشـور در ایـن جشـن، می توانـد بـه بهترشـدن  ج از  عالقمنـد از شـهرهای دیگـر ایـران و حتـی از خـار
کنـد و منافـع اقتصـادی بـرای اهالـی یـزد و  کمـک  وضـع هتل هـا و تورهـا و صنعـت توریسـم منطقـه 
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تفـت دارد. دود ایـن قبیـل محدودیت سـازی ها و مانع تراشـی ها، اول از همـه بـه چشـم اهالـی تفـت 
و اسـتان یـزد مـی رود.«

کـه ایـن وجـه ماجـرا، عـالوه اسـت بـر تضییـع حقـوق شـهروندان، اعـم از  کیـد می کنـد  وحیـد البتـه تا
اینکـه زرتشـتی هسـتند یـا مسـلمان.

که همراه با همسـر و فرزنـدش از تهران  فرنـاز، یکـی از عالقمنـدان بـه حضـور در جشـن سـده می گویـد 
که قرار نیسـت تغییر دین و آییـن بدهم؛ پس حضورم  راهـی یـزد و تفـت شـده اند. او می پرسـد: »مـن 
در یـک جشـن باسـتانی و ملـی چـه ایـرادی دارد؟ مگـر زرتشـتی ها هموطنـان مـا نیسـتند؟ مگـر در 

کنند؟ مجلـس نماینـده ندارنـد؟ چـرا بایـد ایـن طـور مـا را از آن ها جـدا 
گذاشـته اشـاره می کنـد و می گویـد: »بـه چـه  کـه بـرای حضـور در ایـن مراسـم  او بـه وقـت و هزینـه ای 
دلیـل نبایـد مـن هـم در ایـن مراسـم حضـور داشـته باشـم؟ بـه مـا اجـازه رفتـن بـه محـل مراسـم را 
ندادنـد. درحالی کـه سـال پیـش در ایـن جشـن حضـور داشـتم. و اتفاقـا چـون خیلـی مراسـم زیبـا و 
کردن آتش و نواختن  که امسـال بیایند. روشـن  کردم  خاصی بود، برخی از دوسـتانم را هم تشـویق 

دف و سـورنا و دهـل چـه مشـکلی دارد؟«
بـه مراسـم امسـال،  از محدودیت هـای تحمیـل شـده  انتقـاد  بـا  یـزد هـم  از زرتشـتیان  هرمـز، یکـی 
کـه در  کـه برنامـه سیاسـی نداریـم. حتـی قـرار شـد امسـال بـه احتـرام آتش نشـان هایی  می گویـد: »مـا 

سـاختمان پالسـکو بـه شـهادت رسـیدند مراسـم خاصـی برگـزار شـود.«
نتوانسـته اند در مراسـم امسـال  ایرانیـان مسـلمان  اینکـه  از  ابـراز تأسـف  بـا  ایـن هموطـن زرتشـتی 
کشـیده  کـه میـان ایرانیـان دیـوار سیاسـی و عقیدتـی  کننـد، اضافـه می کنـد: »حیـف اسـت  شـرکت 
شـود. مـا سده هاسـت در ایـن منطقـه و ایـران همزیسـتی داریم. این حساسـیت ها بـه نفع هیچ کس 

نیسـت.«

کنش نماینده های زرتشتیان در شورای یزد و مجلس وا
سـپنتا نیکنـام، عضـو شـورای شـهر یـزد بـا ابـراز تأسـف از محدودیت هـای اعمـال شـده علیـه جشـن 
کهـن بـه ثبـت  کـه »جشـن سـده هم چـون نـوروز بـه عنـوان یـک آییـن  سـده، و بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
کشـور و بـرای تمـام قومیت هـای  گفتـه اسـت: ایـن جشـن هـر سـال در نقـاط مختلـف  ملـی رسـیده« 

غ از هـر قـوم و زبـان برگـزار می شـود. ایرانـی فـار
دبیـر  بـه  خطـاب  اعتراضـی  نامـه ای  در  هـم  مجلـس  در  زرتشـتیان  نماینـده  اختیـاری،  اسـفندیار 
شـورای عالـی امنیـت ملـی نوشـت: »متاسـفانه امسـال اتفاقاتـی پیرامـون جشـن بـزرگ و ملـی سـده 
که نشـان دهنده تمدن و فرهنگ ایرانیان بوده و هزاران سـال اسـت در ایران زمین برگزار می شـود، 
که می بایست  که امسـال توسـط برخی از بزرگان  که جای تأمل و تاسـف بسـیار دارد. جشـنی  خ داد  ر
گرفـت. این افراد چنـان بر طبل  گسـترش دهنده آن باشـند، مـورد هجمـه قـرار  خـود مجـری قانـون و 
کـه پیشـه شـد و به نظر می رسـد  کـه فراتـر از صبـر و شـکیبایی بـود  کوبیدنـد  اختـالف دینـی و مذهبـی 

کـه بـرای آن پایانـی نیـز قائل نیسـتند.«
ایـن نماینـده مجلـس هم چنیـن بـا انتقـاد تنـد افـزوده بود: »ایـن افراد درشـت گوی با توهیـن و افترا، 
این گونـه  بیـان  بـا  و  می دهنـد…  قـرار  هجـوم  مـورد  رسـمی  تربیون هـای  از  را  قانون مـدار  زرتشـتیان 
کـه امـروزه انسـان های بی گنـاه را در  گروه هایـی می اندازنـد  سـخنان تلـخ و نـاروا، انسـان را بـه یـاد 

ک و خـون می کشـند.« کشـورهای هم جـوار، بـا نـام دیـن، بـه خـا
نماینـده زرتشـتیان در مجلـس خواسـتار مداخلـه قانونـی شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه نفـع حقـوق 

مدنـی و اساسـی زرتشـتیان شـده بـود.
که تحدید جشـن سـده نشـانه ترس جناحی سیاسـی از »نور« و »شادی«  گفت  با اطمینان می شـود 
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کشـور است. و هم دلی در 
کشـور بـه نفـع نـگاه هـم دل  تـالش بـرای بهبـود ترکیـب شـوراهای شـهر یـزد و تفـت و دیگـر شـهرهای 
گام موثـر بـرای تغییـر وضـع نامطلـوب  بـا خواسـته های شـهروندان در انتخابـات آتـی، می توانـد یـک 

باشـد. آنـگاه شـاید جشـن سـده سـال بعـد باشـکوه تر از سـال های پیـش برگـزار شـود.
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نویسنده: روژیار مرادی
کردستان استان: 

شهر: سنندج 
چالش ها:

• آسیب های اجتماعی
• سکس و فقر
• حقوق زنان

کـه  دارد  تن فـروش وجـود  کثیـری  نسـبتا  تعـداد  از شـهرک های حاشـیه ای شـهر سـنندج  یکـی  در 
کار خاصـی در ایـن بـارە انجـام نمی دهـد. حاشیه نشـینی از  برغـم اطـالع عمـوم، هیـچ ارگان و مقامـی 
که  معضـالت نسـبتا الینحـل بسـیاری از شـهرها و از جملـه شـهر سـنندج بـه حسـاب می آید. افـرادی 
گاهـا به دلیـل نبـودن امکانـات  کـوچ می کننـد  کوچکتـر بـه شـهرهای بزرگ تـر  از روسـتاها و شـهرهای 
کافی مجبور به اسـتقرار در سـکونت گاه های حاشـیهای شـهر می شـوند. فقر و بی کاری در این  مادی 
گسـترش انـواع بزهکاری هـای اجتماعـی نظیـر اعتیـاد، سـرقت، تن فروشـی وغیـرە  مناطـق موجـب 
کـه پـدر خانـواده و یـا همسـر به دلیـل مشـکالت  کردتـودی دیـده شـده اسـت  گـزارش  می شـود. بـه 
کردە و آن ها را به آسـانی و به  که داشـته، در نهایت سـر فرزندان و همسـر خود معامله  مالی و روانی 

آیا شورا در قبال پدیده فحشا مسوول 
است؟

ــیه سنندج:  شیوع فحشا در حاش
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گذاشـته اسـت. پـدران معتـادی حاضـر شـدەاند بـرای تامیـن هزینـه  کـم و مجانـی بـه فـروش  قیمتـی 
کار افتاده همسـر خود را سـپر بال  مواد مخدر خود دسـت به حراج خانواده خود بزنند. همسـرانی از 

کـم کاری جامعـه را سـر او دربیاورنـد.« کردەانـد تـا جبـران مافـات بـی کاری، بی پولـی و 
کـه خـال آن بـه خوبـی احسـاس  بـا شـیوع تن فروشـی یکـی از اولویت هـای حـال حاضـر شـهر سـنندج 
سـازمان های  کنـون  تا اسـت.  آسـیب  معـرض  در  زنـان  اسـکان  بـرای  امـن  خانـه  نبـود  می شـود، 
غیر دولتـی موفـق بـه اخـذ مجـوز ایجـاد خانههای امن برای زنان تحت خشـونت و زنـان فاقد پناه گاه 
که معدود پناه گاه های بهزیسـتی  نشـدەاند. بهزیسـتی نیز در این زمینه اقبال چندانی نداشـته چرا 
عمـال ماننـد یـک تنبیـه گاه زنـان اسـت تــا پنـاه گاه. چشـم عـده ای نیـز بـه شـورای شـهر دوختـه شـدە 
کاندیداهای شـورای شـهر شـعار حمایت از ایجـاد پناه گاه مناسـب زنان را  کـه برخـی از  اسـت بـه ویـژە 

کنـون عملـی نشـدە اسـت. کـه تا دادە بودنـد، شـعاری 

گفت و گو با تن فروشان: پول خرید شیر خشک نداشتم
کنـم. خانـم  گفت و گـو  کـردە و یـا می کننـد  کـه اقـدام بـه تن فروشـی  بـرآن شـدم تـا بـا تنـی چنـد از زنانـی 
»ژ« ۲۸ سـاله و دارای یـک فرزنـد هشـت سـاله اسـت. در بازدیـدم از خانـه اجـاره ای اش فقـر مطلـق 
گفـت:» در یکـی از روسـتاهای اطـراف سـنندج بـه دنیـا آمـدم وتـا سـن شـانزده  کامـال مشـهود بـود. او 
سـالگی در آنجـا بـودم. بـا ازدواج بـا یکـی از اقـوام نزدیکـم بـه شـهر سـنندج آمـدم. متاسـفانه پـس از 
کـه بـاردار شـدم و پـس از مدتـی  مدتـی متوجـه اعتیـاد همسـرم بـه شیشـه شـدم. چنـدی نگذشـت 
کـه نیـاز بـه خرید شـیر خشـک داشـتم،  دختـرم بدنیـا آمـد. همسـرم بیـکار بـود. وضعیـت طـوری بـود 
گریـه می کـرد. فقـر شـدید مـادی از یـک طـرف،  امـا حتـی بـرای آن هـم پـول نداشـتیم. دختـرم دائمـا 
گرایـش مـن بـه تن فروشـی شـد. راسـتش  بـی کاری همسـرم و هزینه هـای زندگـی بـه مـرور موجبـات 
گرفتـم از  گرسـنه نمی مانـد تصمیـم  کار را می کـرد. وقتـی دیـدم حداقـل  یکـی از زنـان همسـایهام ایـن 
گاهـی نداشـت،  کار شـوم. اوایـل همسـرم نسـبت بـه ایـن قضیـه آ کنـم و وارد ایـن  کمـک  او تقاضـای 

امـا بـه مـرور متوجـه شـد و اصـال بـه روی خـودش نیـاورد.«
بـه  بهدلیـل عـدم صالحیـت والدیـن، خانـم »ژ« سرپرسـتی فرزنـد اش را از دسـت داده و فرزنـدش 
بـه  آیـا  کـه  او پرسـیدم  از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  نهـاد  ایـن  و تحـت سرپرسـتی  بهزیسـتی منتقـل شـدە 
دختـرش سـر می زنـد؟ آه از نهـادش برآمـده و می گویـد: »بـه دیدنـش رفتـم. خیلـی ناراحـت و ناراضـی 
کـه االن چـکار می کنـد در  ایـن پرسـش  بـه  پاسـخ  او در  پـس نمی دهنـد.«  بـه مـن  را  او  امـا  اسـت، 

کـه بکنـم؟« کار دیگـری هسـت  گفـت: »مگـر  کـرد و  چشـمانم نـگاه 

کمک می کنند که به تن فروشی زنان شان  همسرانی 
کـه هیچ گونـه در آمـد مـادی ندارنـد تبدیـل شـدە و  تن فروشـی بـه یـک شـغل غیـر رسـمی بـرای زنانـی 
که خانـم »ژ« می گفت: »در  کرده اسـت، به طوری  گسـترش فراوانـی پیدا  بـه ویـژە در سـال های اخیـر 
که عمال  کسـانی  کار اشـتغال دارند. هسـتند  همیـن نزدیکـی خانـه مـن حداقل چهار زن دیگر به این 
کـه همکاری هـم می کند.«  کرده انـد. همسرشـان نـه تنهـا مانع شـان نیسـت  بـا همسران شـان توافـق 
گفت و گـو در ایـن بـارە بـود. »سـین« با  کـه سـین حاضـر بـه  کـرد چرا او خانـم »سـین« را بـه مـن معرفـی 
گفـت: »شـوهرم برایـم مشـتری پیدا می کنـد. بعد درآمد را با هم نصـف می کنیم. چندان  زهرخنـدی 
کـه بـه شـوهرش می دهـد  گرسـنگی بهتـر اسـت.« او افـزود نصـف درآمـدی را  کفـاف نمی دهـد امـا از 

ج اعتیـاد او می شـود. پسـر ۱۲ سالهشـان هـم در خیابـان فردوسـی دست فروشـی می کنـد. خـر
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سنندجی نبود، پولم را نداد
کـه بـه یـاد دارم پـدر و  گفـت: ۲۴ سـالهام. از وقتـی  کـه بـا خانـم »ر« داشـتم،  در مصاحبـه دیگـری 
مـادرم هـردو معتـاد بودنـد.« او در جریـان رفـت و آمـد افـراد معتـاد و مـواد فـروش بـه منزل شـان در 
که  کـه پـدر و مـادرش در حالـت طبیعـی نبـوده انـد، مـورد تجـاوز فـردی  سـن شـانزدە سـالگی و زمانـی 
گرفتـه و بـاردار شـده بـود. حضانـت نـوزاد بـه بهزیسـتی سـپرده  بـرای مصـرف بـه آنجـا رفتـه بـود قـرار 
گرفتـار اعتیـاد بـه شیشـه شـدم. بعـد هـم بـرای بـه  گفـت از غـم و انـدوه فـراوان، خـودم هـم  شـد. »ر« 
گروه هـای  کـه مشـتریانش افـرادی از  کـردم.« وی عنـوان می کنـد  دسـت آوردن پـول مـواد تن فروشـی 
گـون هسـتند، هـم بومـی و هـم غیـر بومـی. از او پرسـیدم آیـا در حـال تن فروشـی تحت  گونا اجتماعـی 
گفت:»بارهـا و بارهـا. حتـی چنـد بـار آسـیب جـدی  گرفتهاسـت؟ بـا نگاهـی غمگیـن  خشـونت قـرار 
کردە  کـه از قبل ارسـال  که به آدرسـی  دیـدم. شـبی فـرد واسـطه پـس از تمـاس بـا مـن از مـن خواسـت 
بـود بـروم و تـا صبـح نـزد مشـتری بمانـم. مبلـغ مـورد توافـق پنجـاه هـزار تومـان بـود. بـا اینکـه تا صبح 
کـرد و پولـم را  گرفـت، از خانـه بیرونـم  کتـک  کنـد مـرا بـه بـاد  کـه قـرار بـود تسـویه  نـزد او بـودم و صبـح 
کـه مشـتری سـنندجی نبود و تماسـی با او نـدارد و  گفـت  کـردم  نـداد. وقتـی بـه فـرد واسـطه اعتـراض 

کنـد.« نمی توانـد پیدایـش 

کند کمک به حل معضل با تشکل های زنان همکاری  شورای شهر برای 
کارمنـد شـبکه بهداشـت در زمینـه مسـئولیت ارگان هـا  ویـدا قادرمـرزی یکـی از فعالیـن اجتماعـی و 
گفـت: »تشـکل های زنـان بایـد در مناطـق  و نهادهـا در برابـر مشـکل شـیوع تن فروشـی بـه در صحـن 
کـه بتواننـد بـه فریـاد زنـان برسـند. همـکاری  گیرنـد  گسـترش یابنـد و مـورد حمایـت قـرار  حاشـیهای 
و ارتبـاط شـورای شـهر بـا ایـن تشـکل ها ضـروری اسـت تـا زمینـه بـرای انجـام تحقیقـات الزم جهـت 
داشـتن آمـار زنـان تـن فـروش، افزایـش خدمـات مـددکاری و راه کارهایـی بـرای مقابلـه بـا رونـد رو بـه 
رشـد پدیـدە تن فروشـی فراهـم شـود.« خانـم قـادری افـزود متاسـفانه پی گیـری مسـئله تن فروشـی 
کـه اعضـای شـورا تمایلـی بـه سـراغ آن رفتـن  و ایجـاد خانـه امـن ماننـد یـک مسـئله ممنوعـه اسـت 
گفـت:  کـه از او درمـورد وضعیـت بهداشـتی زنـان تـن فـروش داشـتم  ندارنـد. هـم چنیـن در پرسشـی 
کـه توسـط شـبکه بهداشـت و نیروهـای انتظامـی شناسـایی شـدەاند تنهـا بخـش  »تعـداد افـرادی 
اندکـی از زنـان شـاغل در ایـن حرفـه هسـتند. ایـن افـراد بـه عنـوان مجـرم شناسـایی می شـوند یعنـی 
افتادن شـان اسـت. وضعیـت بهداشـتی و روحـی و روانـی  گیـر  بـه دلیـل  در واقـع شناسـایی آن هـا 
آن هـا بسـیار بـد اسـت. بیشـتر ایـن زنـان از نظـر بهداشـتی دچـار بیماری هـای مقاربتـی هسـتند بـه 
از نظـر روحـی  امـر اطـالع ندارنـد و مبتـال می شـوند.  ایـن  از  گاهـا  کـه حتـی مشـتریان آن هـا  طـوری 
گسـترده و عـدم وجود پشـتیبان عموما انسـان هایی افسـرده و  هـم به دلیـل وجـود خالهـای عاطفـی 
کار بایـد نـه بـه نیـت  گرفتـار اعتیادنـد.« خانـم قـادری معتقـد اسـت شناسـایی افـراد مشـغول بـه ایـن 
کار تنهـا از تشـکل های زنـان بـر می آیـد.  گیـرد و ایـن  مجـازات، بلکـه بـه نیـت یـاری و رهایـی صـورت 
کارهـای مثبتـی در ایـن  تشـکل ها چنانچـه یـاری و همراهـی شـورا را داشـته باشـند، قـادر بـه انجـام 

زمینـه خواهنـد بـود.

کمک به محو تن فروشی ضرورت تغییر فرهنگ مردان برای 
ویـدا قادرمـرزی مـردان را در پدیـدە تن فروشـی مسـئول می دانـد: »در مقابـل هـر یـک زن تـن فـروش، 
چندیـن مـرد خریـدار سـکس وجـود دارد. قضیـه تن فروشـی فقـط بـا تمرکـز بـر زنـان حـل نمی شـود، 
کار می زنند. اما مردان خریدار سـکس  کـه خیلـی از آن هـا بـه علـت فقـر و نیاز مالی دسـت به ایـن  چـرا 
دارای تمکـن مالـی بـرای خریـد هسـتند. بایـد بـدون رو در بایسـتی بـه مشـکل مردان خریدار سـکس 
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کـه این گونـه زنـان مـورد حمایـت قـرار  کنیـم  پرداخـت. بایـد فرهنـگ جامعـه را بـه سـویی هدایـت 
کمتر به خرید سـکس روی آورنـد.« خانم قادری  گیرنـد و نیـاز بـه تن فروشـی نداشـته باشـند و مـردان 
کـه ثـروت در دسـت مـردان اسـت. بـا حمایـت مالـی خیریـن نیـز می توان  افـزود: »واقعیـت ایـن اسـت 

کاهـش داد.«  کـرد و بحـران مالـی آن هـا را  کمـک  بـه ایـن خانوادەهـا 
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نویسنده: نیلوفر عثمانی 
کردستان استان: 

شهر: بانه
چالش ها:

• ضعف مدیریت شهری
• مدیریت بحران

• حقوق شهروندی

ناتوانـی شـهرداری در برف روبـی، و یـخ زدگـی معابـر، امنیـت شـهروندان را بـه شـدت در معـرض 
که پیش از  خطر و تعداد مراجعان به اورژانس شـهر را افزایش داده اسـت. این در حالی اسـت 
گذاری  ایـن،  شـهرداری راسـا ماموریـت برف روبـی را انجـام مـی داد و نسـبتا هم موفق بود ولـی وا

ایـن مهـم بـه شـرکت خدمات رسـان، تجربـه ای ناموفق را رقم زده اسـت.

کوچه های یخ زده بانه و ناتوانی 
شهرداری در برف روبی
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کار آمدی بخش خدمات رسان نا
بـارش شـدید  زیـاد خسـته نمی کنـد. متعاقـب  را  کـه شـرکت خدمات رسـان خـود  بـه نظـر می رسـد 
کوچههـای شـهر برف روبـی نشـدەاند. بـرف بجـا مانـدە عمـال تبدیـل بـه الیههـای یـخ  بـرف بیشـتر 
زدە سـخت و لغزندەـای می شـود به طوری کـه، تـردد مـردم و خودروهـا، بـه خصـوص در سراشـیبی بـا 
کوچههـا قابـل عبـور نیسـت و خودروهـا  مشـکل جـدی روبـرو می شـود. در حـال حاضـر هیچ کـدام از 
بـا  بـار  چنـد  کـه  ایـن  می گوید:»بـا  بانـه ای  شـهروندان  از  یـک  نیسـتند.  کنتـرل  قابـل  روی یخ هـا، 
کوچهمان هم چنان در سـیبری به سـر می برد.« همسـایهاش  گرفتهام، اما  برف روبی و شـورا تماس 
کوچه بیمارسـتان اسـت و یکی از درهای اصلی بیمارسـتان هم در این  اضافه می کند:»مثال در این 

کـه بایـد از ایـن راه بـه بیمارسـتان برسـد.« کوچـه بـاز می شـود. بیچـارە مریضـی 
»فرزانـه« از بهیارهـای بخـش اورژانس بیمارسـتان می گوید:»در ایـن چند روز تعداد بیماران مراجعه 
کـه  کثرا افـراد مسـنی هسـتند  کننـه بـه دلیـل افتـادن و شکسـتگی اسـتخوان افزایـش یافتـه اسـت.ا
کهولـت سـن و پوکـی اسـتخوان دچـار شکسـتگی های بـدی می شـوند.« او خانـم هفتـاد سـاله  بعلـت 
کـه دچـار شکسـتگی لگـن شـدە و در حالیکـه در تخـت بیمارسـتان بسـتری  ای، را نشـان می دهـد 

اسـت و بـا آه و نالـه بـه زمیـن و زمـان لعنـت می فرسـتد.

کامل نداشتیم آمادگی 
او  از  و  می گیـرم  تمـاس  برف روبـی  خدمات رسـان  شـرکت  کارکنـان  از  بیگـی  حسـام  احسـان  بـا 
کاهـش یافتـه و مـردم را بـه سـتوه آوردە اسـت؟ وی بـه در صحـن  پرسـیدم، چـرا خدمـات برف روبـی 
کارگـران مـا محـدود اسـت و حجـم بـرف امسـال از سـال های قبـل بیشـتر اسـت.  می گوید:»تعـداد 
کارگـران مـا شـب و روز مشـغولند امـا همیـن قـدر می تواننـد برسـند. سـرمای امسـال هـم بیشـتر از 
همـه  نرسـیدەایم  هنـوز  و  کردەایـم  تمرکـز  اصلـی  خیابان هـای  بـر  بیشـتر  مـا  اسـت.  قبـل  زمسـتان 
کوتـاه اسـت و برف هـا در سـرمای شـب سـریعا یـخ می زننـد.« از او  کنیـم. روزهـا هـم  کوچههـا را تمیـز 
کنند؟  پرسـیدم چـرا تمهیداتـی از قبـل نیاندیشـیدە انـد؟ مثال آیا نمی توانسـتند معابر را نمک پاشـی 
حسـام بیگـی می گوید:»بـرای همـه معابـر مقـدور نبـودە اسـت. آمادگـی الزم را هـم نداشـتیم. فکـر 

نمی کردیـم بـارش امسـال ایـن قـدر زیـاد باشـد. همیـن قـدر در توانمـان اسـت.«

مردم آستین باال بزنند
کوچهیشـان  کسـازی  مروتی از دبیران بازنشسـته بانه، پارو به دسـت به همراه همسـرش، مشـغول پا
مروتـی  آقـای  می کنـم.  گفت و گـو  امسـال  ناقـص  برف روبـی  دربـارە  مروتـی  آقـای  و  خانـم  بـا  اسـت. 
گـر هرکسـی  می گویـد: »مشـکل مـا انتظـار و غـر زدن اسـت. مـردم نبایـد معطـل شـهرداری بماننـد. ا
کوچهها بـه این وخیمـی نخواهد مانـد. قدیم ها  کنـد، وضـع  آسـتین بـاال بزنـد و اطـراف خـود را تمیـز 
کار می شـدیم. نسـل جدیـد مـا نازپـروردە بـار آمدە اسـت.  مگـر چـکار می کردیـم؟ خودمـان دسـت بـه 
قدیم هـا یـک متـر پایمـان در بـرف فـرو می رفـت امـا بـاز هـم مدرسـه می رفتیـم. االن همـه منتظرنـد 
کوچـک  مشـکالت  و  شـدە  بزرگ تـر  شـهر  گفت:»خـوب  مروتـی  خانـم  کننـد.«  تمیـز  را  راه  برایشـان 
هـم بزرگ تـر شـدەاند. قدیمهـا در بـرف و بـوران پـای پیـادە راه میرفتیـم. االن مـردم قانـع نیسـتند. 

کار ندارنـد. فقـط انتظـار دارنـد.« خودشـان هـم حوصلـه 
گویـی بانـه بـه تعـداد بیشـتری از صاحبـان ایـن طـرز تفکر نیاز دارد تا مردم مشـکالت را بـا همت خود 
کوچههـا بـه شـدت یـخ زدە. بایـد  کننـد. بهرحـال فعـال هـوا بـس ناجوانمردانـه سـرد اسـت و  برطـرف 

کنـم تـا از ایـن یخ هـا دسـت و پـای سـالم بـدر بـردە و بـه خانـه برسـیم. راهـی پیـدا 
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نویسنده: عاطفه مرادی 
استان: البرز

شهر: مهرشهر
چالش ها:

• حفاظت از محیط زیست
• حفظ باغات و فضای سبز

• جامعه مدنی و حقوق شهروندی

کاخ  کاخ مرواریـد یـا همـان  کنـار  کـه شـمس پهلـوی بـه وسـعت ۴۰۰ هکتـار در  بـاغ سـیب مهرشـهر 
ج  کـر گردشـگری  از زیباتریـن جاذبه هـای  بـه یکـی  ج سـاخت، بعدهـا  کـر شـمس در جنـوب غربـی 
کاخ شـمس و ویالهـای اطـراف آن تخلیـه  تبدیـل شـد. بـا تغییـر حکومـت و پیـروزی انقـالب اسـالمی 
کاخ و ویالهـا بـه روی مـردم باز شـود، به دسـت بنیاد مسـتضعفان  کـه درهـای  شـد امـا بـه جـای ایـن 
کـه بـه روی مـردم بـه  افتـاد. در ایـن میـان شـاید بتـوان بـاغ سـیب را از معـدود امکاناتـی دانسـت 
گـذار بـاز بـود هرچنـد مالکیـت بخـش بزرگـی از آن هم چنـان در اختیـار بنیـاد مسـتضعفان و  گشـت و 
که باغ سـیب  بخـش دیگـر آن در اختیـار دانشـگاه عالمـه طباطبایـی بـود امـا مـردم دل خـوش بودنـد 

ک می کنـد. شهرشـان را زیبـا و رنگیـن و هوایشـان را پـا
بـاغ سـیب تـا سـه سـال پیـش داشـت نفـس می کشـید و نفـس شـهر را تـازه می کـرد، امـا سـود فـروش 
که اغلب سـیب بود به جیب بنیاد مسـتضعفان و دانشـگاه عالمه طباطبایی می رفت.  میوه هایش 

احیای باغ سیب، آزمون محیط زیستی شورا

شهروند خبرنگار

۱۵۷

احیای باغ سیب، آزمون محیط زیستی شورا



کـرده بـود و فضـای رویایـی آن محلـی بـرای  ک مرغـوب بـاغ سـیب میوه هایـش را منحصـر بـه فـرد  خـا
ج و شـهرهای اطـراف شـده بـود، امـا مالـکان بـه فکـر سـود هنگفـت بودنـد، از ایـن  کـر سـیاحت مـردم 

گشـودند. رو بـر تـن سـبز و سـتبر بـاغ تبر 

بنیاد یادت باشه؛ باغ سیب باید باشه
کـه مـردم مهرشـهر  چنـد روزی بیشـتر از ۱۳ فروردیـن ۱۳۹۳ هم زمـان بـا روز طبیعـت نگذشـته بـود 
کنده انـد و زمیـن بـاغ را  خبـردار شـدند مالـکان بیـش از ۲ هـزار اصلـه درخـت بـاغ سـیب را از ریشـه 
که بـه اعتراض در  گوار بـود  ج نا کـر شـخم زده انـد. خبـر چنـان بـرای مـردم طبیعت دوسـت مهرشـهر و 
کوتاهـی  کردنـد. هرچنـد در ابتـدا تعـداد معترضـان انـدک بـود امـا در عـرض مـدت  مقابـل بـاغ تجمـع 
کنـش علیـه تخریب کننـدگان  کـه مسـئوالن شـهری بـه وا بـه چنـان اعتـراض مدنـی بزرگـی بـدل شـد 

محیط زیسـت مجبـور شـدند.
که در اعتراض مردمی برای جلوگیری از تخریب  سـعید مددزاده، یکی از شـهروندان مهرشـهر اسـت 
کـه مدافع محیط زیسـت اسـت دربـاره ی آن اعتراض  بـاغ سـیب در سـال ۹۳ حضـور داشـته اسـت. او 
کردند. الحق زنـان و هم چنین نمایندگان  می گویـد: مـردم در طـول یـک هفتـه دو تجمع بـزرگ برگزار 
رسـانه های محلـی، هسـته ی اولیـه و مرکـزی ایـن تجمـع بودنـد و بـا حضـور روزنامه هـای سراسـری و 
گـزارش در حمایـت از طبیعـت ایـن منطقـه بـرای نجـات درختـان بـود  خبرگزاری هـا و انتشـار اخبـار و 

گرفته شـد. گـرد هـم آمدنـد و جلو ادامـه تخریب  کـه جمعیـت زیـادی 
گفتـه ی آقـای مـددزاده بنیـاد مسـتضعفان یـک بخـش بزرگ از بـاغ را در اختیار یک شـرکت زراعی  بـه 
کـرده بودنـد. بعـد از اعتراض هـا چنـد  کاربـری بـاغ درختـان را قطـع  گذاشـته بـود و آن هـا بـرای تغییـر 
کارگران و مهندسـان آن شـرکت دسـتگیر شـدند. مقامات مسـئول از شـهردار و اعضای شـورای  نفر از 
ج و حتی خانم ابتکار، رییس سـازمان محیط زیسـت هم آمدند  کـر گرفتـه تـا دادسـتان عمومـی  شـهر 
کاری بکننـد. بدیـن ترتیـب جلـوی ادامـه رونـد  و عـزم مـردم سـبب شـد مسـئوالن بـه غیـرت بیاینـد و 
کاشـته شـود. گرفته شـد و حتی بنا شـد به جای درختان قطع شـده دوباره نهال سـیب  تخریب باغ 

کـه جلسـه  بـر آن داشـت  را  اعتراض هـای عمومـی مـردم و فعـاالن مدنـی و رسـانه ها شـورای شـهر 
که  ج، در این جلسـه توضیـح داد  کـر اضطـراری تشـکیل بدهـد. محمـود دادگـو، رییـس شـورای شـهر 
مجـوز قطـع ۳۴۰ درخـت خشـکیده صـادر شـده بـود، امـا بنیاد مسـتضعفان مرتکب تخلف شـده و ۲ 
گـذاری بـاغ سـیب بـه بنیـاد  کـه وا کیـد بـر ایـن  کـرده اسـت. او در عیـن حـال بـا تا هـزار درخـت را قطـع 
گذاشـت بـاغ  کـه شـورای شـهر نخواهـد  مسـتضعفان تصمیمـی اشـتباه بـوده بـه مـردم اطمینـان داد 

سـیب آسـیب ببینـد.

کام مستکبران به نام مستضعفان؛ به 
دربـاره ی  او  می کنـد.  زندگـی  مرواریـد  کاخ  نزدیکـی  در  مهرشـهر،  کنان  سـا از  سـرتیپ زاده،  ملـوک 
پیشـینه ی بـاغ سـیب می گویـد: وقتـی شـمس دسـتور سـاخت ایـن بـاغ را داد ایـن حوالـی پرنـده پـر 
کار می کـرد دشـت بـود و آسـمان آبـی پـر از  نمـی زد. ایـن جـا جمعیـت چندانـی نداشـت و تـا چشـم 
ابـر و پرنـده. در چنـد سـال ایـن جـا سـاخته شـد و مدنیـت آمـد. ویـال و خانـه سـاخته شـد و صاحـب 

جمعیـت شـد؛ مهرشـهر شـد.
کن این منطقه شـدم. بچه ها  که سـا کمتر از ۳۰ سـال داشـتم  خانم سـرتیپ زاده ادامه می دهد: من 
کـرده ام. در خانـه ای بـزرگ بـا آب و هـوای سـالم. چنـد تـا از نوه هایـم  و نوه هایـم را ایـن جـا بـزرگ 
کـه مـا می خواهیـم نتیجه هایـم حداقـل امکانـات را  هنـوز همیـن جـا زندگـی می کننـد و معلـوم اسـت 
داشـته باشـند. متاسـفانه زندگـی روز بـه روز بدتـر شـده اسـت. از اول شـعارهای مردم فریـب دادنـد و 
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که  کردنـد. نمونـه اش همیـن باغ سـیب. ایـن باغ  کارگـران و مسـتضعفان چپـاول  بـه اسـم حمایـت از 
کیسـت؟ دسـت خودشان.  به مسـتضعفان نرسـید! به »بنیاد مسـتضعفان« رسـید. بنیاد در دسـت 
کـه بـه اسـم خـدا و پیغمبـر و مـردم فقیـر و بیچـاره همـه چیـز را مـال خودشـان  همـان مسـتکبران 

کردند.
کـه در  گفتـه ی خـودش چنـد سـالی اسـت  رضـا پارسـا، دبیـر بازنشسـته ریاضـی اسـت. آقـای پارسـا بـه 
کشـاورزی و بـاغ داری تفریحـی  منطقـه مهرشـهر خانـه باغـی خریـده و دوران بازنشسـتگی خـود را بـه 
کـه در  می گذرانـد. او بـا اشـاره بـه بحـران آب می گویـد: »حساسـیت مـردم نسـبت بـه سرنوشـت باغـی 
کم آبی  که مشـکل  واقـع بـه آن هـا تعلـق دارد، خیلـی خـوب و به جـا اسـت؛ امـا ایـن را فرامـوش نکنیـم 
کم آبی نیز نتیجه ی سیاسـت های نادرسـت محیط زیسـتی اسـت  دارد باغـات را نابـود می کنـد. البته 
کـه مـا  کالن تـری اسـت  و همـه اش بـه طبیعـت مربـوط نمی شـود. در واقـع سـوء مدیریـت مشـکل 
دچـار آن هسـتیم و حتـی بحـران آب هـم ناشـی از همیـن سـوء مدیریـت اسـت. بـاغ سـیب بـا بحـران 
کم آبـی مواجـه اسـت. حـدود دو سـال پیـش چنـد ماه بعـد از فاجعـه ی قطع درختـان، تعداد  جـدی 
کاشـتند، اما هنوز چندان جان نگرفته. دوباره  خیلی بیشـتر از درخت های قطع شـده در باغ نهال 

گرفتـن ایـن بـاغ مراقبـت عمومی مـردم را نیـاز دارد.« جـان 
کم آبـی سـبب شـده رونـد خشـک  ک، پیـری بـاغ و  گفتـه ی آقـای پارسـا علی رغـم مرغوبیـت خـا بـه 
شـدن درخت هـا سـرعت بگیـرد و البتـه عامـل انسـانی هـم در ایـن میـان نقـش دارد. بـه نظر می رسـد 
مالـکان بـه طـور عمـد بـه بـاغ رسـیدگی نمی کننـد و بـا بی توجهـی بـاغ را بـه سـمت مـرگ می برنـد. 
کودرسـانی مـواد سـمی و خشـک کننده پـای درختـان می ریزنـد  کـه بـه جـای  شـایعاتی مبنـی بـر ایـن 
کـه می خواهنـد زودتـر از شـر درخت هـا خـالص  کار هـم ایـن اسـت  هـم شـنیده می شـود. دلیـل ایـن 

کاربـری دهنـد.  شـوند تـا بـاغ را تغییـر 

گذر از خط قرمز دستگاه قضایی دیوارکشی دور باغ سیب و 
گذشـته دوبـاره اخبـاری مبنـی بـر قطـع تعـداد قابـل توجهـی از درختـان بـاغ سـیب در  در روزهـای 
کرده  گون منتشـر شـده اسـت. هرچند دادسـتان عمومی اسـتان البرز صراحتا اعالم  گونا رسـانه های 
گزارش هـای مربـوط  کـه  کـرد  کیـد  کاربـری بـاغ سـیب خـط قرمـز دسـتگاه قضایـی اسـت و تا کـه تغییـر 
کنـدن درختـان بـا هـدف جایگزینـی درختـان جدید اسـت، اما  کاربـری بـاغ صحـت نـدارد و  بـه تغییـر 
فعـاالن مدنـی و محیط زیسـت نسـبت بـه ایـن مسـئله ابـراز نگرانـی می کننـد و می گوینـد بیل هـای 
مکانیکـی ایـن بـار بـه بهانـه ی حفـظ بـاغ دارنـد درخت هـا را قطـع می کننـد تـا دور بـاغ دیـوار بکشـند. 
کـه تخریب هـا و ساخت وسـازهای درون بـاغ را از چشـم شـهروندان و فعـاالن محیط زیسـت  دیـواری 
دور نگـه خواهـد داشـت. بـه نظـر می رسـد قتـل عـام درختـان بـاغ سـیب ایـن بـار از سـوی دانشـگاه 
عالمـه طباطبایـی بـه عنـوان مالـک بخشـی از بـاغ بـا هماهنگـی مقامـات قضایـی و شـهری صـورت 
ح نوسـازی  ج می گوید: طر کـر می گیـرد. چنانچـه مدیرعامـل سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز شـهرداری 
ج وارد فاز سـوم و چهارم شـده اسـت و جایگزینی نهال های جوان با درختان فرسـوده  کر باغ سـیب 
کشـاورزی  که با تصویب و هماهنگی سـازمان محیط زیسـت، شـهرداری، وزارت جهاد  طرحی اسـت 

و دسـتگاه های مرتبـط دیگـر بـه تصویـب رسـیده بـود.

ج در آستانه ی انتخابات شوراها کر آزمون سخت محیط زیستی 
کـردن مجـدد بخـش قابـل توجهـی از درختان  ج ریشـه کن  کـر پیمـان مهین ترابـی، فعـال مدنـی اهـل 
ج توصیف می کنـد و توضیح  کر ج را آزمونـی سـخت در حـوزه ی محیط زیسـت و شـهری  کـر بـاغ سـیب 
بـا پشـتوانه ی مردمـی و حمایـت  و  را شـنید  می دهـد: در سـال ۱۳۹۳ شـورای شـهر صـدای مـردم 
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کـرد. بـه  سـازمان ها و نهادهـای مسـئول دیگـر در مقابـل زیاده خواهـی بنیـاد مسـتضعفان ایسـتادگی 
گذاشـته شـده اسـت و مردم  کاندیداهای شـوراهای شـهر  نظر می رسـد حاال یک آزمون دیگر سـر راه 
بایـد ببیننـد ایـن افـراد واقعـا چقـدر دغدغـه ی محیط زیسـت و مسـائل شـهری را دارنـد. پروژه هـای 
سـبز  فضـای  اصلـی  دغدغه هـای  از  جهانشـهر  باغ هـای  و  مهرشـهر  سـیب  بـاغ  مثـل  محیط زیسـتی 
گذشـته بخـش قابـل توجهـی  ج هسـتند و مـردم بـه آن هـا توجـه ویـژه دارنـد. در ۲۰ سـال  کـر شـهری 
ج نابـود شـده و حـاال شـورای شـهر بایـد بتوانـد شـهرداری را مکلـف و مقامـات  کـر از محیط زیسـت 
کمپین چند سـاله ی محیط زیستی  مسـئول شـهر و اسـتان را تشـویق به همکاری برای تشـکیل یک 
کنـد و صـد البتـه نقـش مـردم و نهادهـای مدنـی در ایـن میـان بسـیار حائـز اهمیـت اسـت، چنانچـه 
ح و پی گیـری  ج بارهـا نشـان داده انـد می تواننـد خواسته هایشـان را بـه شـکل مدنـی مطـر کـر مـردم 

کننـد و بـه نتیجـه برسـند.
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کرمانی مقام  نویسنده: 
استان: هرمزگان 

شهر: قشم 
چالش ها:

گردشگری   •
• حفاظت از محیط زیست 

• زباله 

کـه دارد، و به رغـم جمعیـت  بزرگ تریـن جزیـره ایـران و خلیـج فـارس بـا وجـود موقعیـت اسـتراتژیکی 
کـه هـر سـال بـه خصـوص در ایـام تعطیـالت نـوروز  حـدودا ۱۲۰ هـزار نفـری اش و صدهـا هـزار مسـافری 

روانـه آن می شـوند، حـال خوشـی نـدارد.
کـرده، امـا مشـکالت  هرچنـد قشـم امـروز بـا قشـم سـه دهـه پیـش در ظاهـر تفاوت هـای زیـادی پیـدا 
ک  ک آلود و مغازه های خا کوچه خا کاسـتی های اساسـی بجاسـت و مشـهود. آن یکی دو  ریشـه ای و 

گرفتـه و جنس هـای قاچـاق مخصوصـا شـلوار های لـی، حـاال جـور دیگری بازتولید شـده اسـت.
و  شـده  تلنبـار  آنچنانـی  مغازه هـای  و  بوتیک هـا  بـا  بـزرگ  پاسـاژهای  در  بـار  ایـن  قاچـاق  جنسـهای 
گرفتم، مورد سـوال  کوله پشـتی مورد بازرسـی قرار  خودنمایی می کند. چنانکه وقتی در فرودگاه با یک 
کـه »بـرای دیـدن مناظـر و  کجاسـت! و وقتـی بـه مامـوران توضیـح دادم  کـه بقیـه بـارم  هـم واقـع شـدم 

طبیعـت قشـم بـه ایـن جزیـره آمـده ام و نـه خریـد« تعجـب مامـوران و سـایر مسـافران مشـهود بـود.

قشم؛ دردهای بزرگ ترین جزیره ایران
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کـز خریـد بی هویتـش؛ قشـم تبدیـل شـده به  کالم مهجـور مانـده در خیـل پاسـاژها و مرا قشـم در یـک 
کسـی بـه هویـت و فرهنـگ آن رحـم نمی کنـد. گری و نو کیسـه گی و  جوالنـگاه سـودا

گری گنجی در غارت سودا
گران و ارضـاء  گنجـی اسـت بـرای توریسـم، امـا تبدیـل شـده بـه محلـی بـرای بسـتن بـار سـودا قشـم 
کسـی از مسـافران قشـم وقـت می گـذارد بـرای دیـدن تنگـه چاهکـوه  کمتـر  حـس پایان ناپذیـر خریـد. 
کـه در دره  کـز خریـد را می گـذارد تـا  کـدام سـودایی خریـد، مرا کـه پهلـو می زنـد بـه سـرزمین عجایـب. 
کرده اند  کـه در بـاور بومیان جا خـوش  سـتارگان وقـت بگذرانـد بـا ارواح و اجنـه و موجـودات ماورایـی 

در آن.
کـه هـر سـاله قشـم را بـا انبـوه چمدان هـا و  جنـگل حـرا میزبـان چنـد درصـد از مردمـی خواهـد شـد 
کارتنهـای خریـد تـرک می کننـد؟ چنـد درصـد از آنـان لـذت خوابیدن زیـر بادگیرهای روسـتای بندری 
کـه از ایـن روسـتای ثبـت شـده در یونسـکو هـم نگذشـته اند  الفـت را تجربـه می کننـد؟ و چـه حیـف 
کیلومتـری روسـتای  و اندیشـه بـه نابـودی آن بسـته اند بـا احـداث مرکـز خریـدی چنـد طبقـه در دو 

تاریخـی.
و  نو کیسـگی و حـرص و طمـع  و  کـز خریـد بی هویـت و هتل هـای حقیـر  بـا مرا قشـم مهجـور مانـده 
کـه قشـم  کـه جـز بـه پـول نمی اندیشـند. ایـن درحالـی اسـت  بی کفایتـی و بی مسـئولیتی مسـوالنی 

کم نظیـر. و روسـتاهای  ژئوپارک هـا  و  از مناظـر طبیعـی  اسـت  گنجـی 
می برنـد؛  همـراه  بـه  خـود  بـا  کـه  کمرشـکنی  بارهـای  و  مسـافران  انبـوه  بـه  شـده  تبدیـل  قشـم 

متعـدد. کارتن هـای  و  بـزرگ  چمدان هـای 

محیط زیست زیر سایه تجارت
رضـا یـک ایرانگـرد حرفـه ای اسـت؛ او می گویـد: »امکانـات طبیعـی و موقعیت هـای جـذاب توریسـتی 
کـه بـه جهـت بصـری آزاردهنـده هسـتند،  قشـم، زیـر سـایه ی ساخت و سـاز های بی رویـه و منطـق، 

گرفته انـد.« قـرار 
کید  کسـی از مسـافران قشـم، به نیت مشـاهده جزیره روانه قشـم می شـود. رضا تا کمتر  به عقیده او 
گـران و دچـار اختـالل و مشـکل اسـت.  می کنـد: »امکانـات حمـل و نقـل در جزیـره خیلـی ناچیـز و 

گردشـگری در جزیـره را بـه حاشـیه ی خریـد بـرده اسـت.« همیـن، خـود بـه خـود 
رضـا هم چنیـن بـه سـواحل آلـوده و آغشـته بـه زبالـه  فـراوان قشـم اشـاره می کنـد و بـا تاسـف می گویـد، 
کسـازی سـاحل های زیبـای قشـم نیسـت. معلـوم نیسـت شـورای شـهر چـه  کسـی مسـئول پا انـگار 

می کنـد؟
کـه تنهـا از ۲۵ اسـفند ۱۳۹۴ تـا پایـان دومین روز فروردین ۱۳۹۵ بیـش از ۲۲۵ هزار  قابـل اشـاره اسـت 
گردشـگر وارد قشـم شـد. در سـه ماهـه اول سـال جـاری هـم بیـش از دو میلیـون و ۲۰۰ هـزار  مسـافر و 

گردشـگر وارد قشـم شدند. مسـافر و 
کـه در فصل هـای مناسـب بـه عـزم خریـد می آینـد و سـرریز هزینه هـای آن هـا بایـد در  سـیل جمعیتـی 
کنان بومـی اش مشـهود باشـد، امـا زندگـی اهالـی منطقـه تـا وضـع مطلـوب  بهبـود وضـع قشـم و سـا

فاصلـه بسـیار دارنـد.
کـه فرمانـدار قشـم اذعان می کند، »مشـکالت زیـادی در جزیره قشـم وجود  ایـن فاصلـه چنـان اسـت 

کوتـاه مـدت حل نخواهد شـد.« کـه در  دارد 

کار از آب و بنزین تا برق و بیمه و 

شهروند خبرنگار

۱۶۲

قشم؛ دردهای بزرگ ترین جزیره ایران



کـه ماهیانـه  شـریف یکـی از صیـادان منطقـه بـا ناراحتـی زیـاد می گویـد: »مگـر مـا چقـدر درآمـد داریـم 
هـم بابـت بیمـه و بقیـه چیزهـا از مـا پـول می گیرند؟ من با قایـق خودم برای صید مـی روم، هیچ کس 
کارفرمـا می دانـد و از مـا  هـم از مـن حمایـت نمی کنـد. امـا تأمیـن اجتماعـی مـن و بقیـه صیـادان را 

بیمـه می گیـرد.«
کارمزد فروشندگان ساحلی هم انتقاد می کند. او از دریافت اضافه وجه بابت بنزین به عنوان 

کـم از ایـن هتل هـا و بازارهـا  حبیـب صیـاد دیگـر قشـمی ضمـن تاییـد نظـر شـریف، می گویـد: »یـک 
فاصلـه بگیریـد. مـا آب سـالم بـرای خـوردن نداریـم. آب مـا سـهمیه بندی شـده اسـت. بـرای همیـن 
آب هـم بایـد هزینـه حمـل و نقـل تانکـر بدهیـم. حـاال اینکـه آب تانکرهـا چقـدر سـالم اسـت بمانـد.«
کنان روسـتای خـود )طـوال( می گویـد.  کلیـوی بـرای سـا گوارشـی و پوسـتی و  حبیـب از بـروز مشـکالت 
کنان روسـتاها، از آب چـاه و حتـی آب هـای  کـه خیلـی از اهالـی بومـی قشـم و سـا او اضافـه می کنـد 
کـه هـر دو شـور هسـتند بـرای آشـامیدن و غـذا پختـن اسـتفاده می کننـد، چـون نمی تواننـد  سـطحی 

هزینـه آب تانکرهـا را بدهنـد.
او بـا خنـده ای تلـخ می گویـد، سـازمان منطقـه آزاد از مـا بـرای ورود بـه جزیره عوارض می گیـرد! این را 
کـه نیسـتیم. چـرا بایـد عـوارض  کن بومـی ایـن منطقه ایـم، توریسـت و مسـافر  کـی بگوییـم؟ مـا سـا بـه 

بدهیم؟
کمی آب می گویند. گرما با قطع برق و  هم حبیب و هم شریف از مصائب زندگی در قشم در فصل 

کنـار  کنان قدیمـی قشـم در حـال  از صیادهـای بومـی و سـا کـه خیلـی  کیـد می کننـد  تا هـر دو هـم 
کاسـبان و تاجران و هتل دارها هسـتند. کارهای معمولی زیر دسـت  گذاشـتن صیادی و رو آوردن به 

کـه حرفه صیادی  گفته  کـه حتـی نماینـده اسـتان در مجلـس خبرگان رهبـری  آش چنـان شـور شـده 
سـنتی در منطقـه در حال نابودی اسـت.

بومی های قشم در حاشیه »خودی«ها
صدای ناله و اعتراض اهالی بومی قشـم اما ظاهرا در هیاهوی خرید مسـافران و زرق و برق ظاهری 

گوش شـنوایی موجود نیست. گم شـده و  قشـم، 
غ التحصیـل مهندسـی عمـران در یکـی از بازارهـای قشـم فروشـندگی می کنـد. او از مشـکل  علـی، فار
بـی کاری بـرای اهالـی بومـی می گویـد و توضیـح می دهـد: »پـدر مـن صیـاد اسـت و مـن فرزنـد ارشـد 
کـه در دبیرسـتان و راهنمایـی درس می خواننـد. ۳  کوچکتـر هـم دارم  خانـواده هسـتم؛ دو خواهـر 
گرفتـم اما موفق به اسـتخدام  کـه بـا هـزار مشـکل و بدبختـی مـدرک دانشـگاهی خـودم را  سـال اسـت 

در ادارات منطقـه و سـازمان منطقـه آزاد قشـم نشـدم.«
و  می گویـد  آن هـا  بسـتگان  و  خویشـان  یـا  آزاد  منطقـه  مدیـران  از  برخـی  همسـران  اسـتخدام  از  او 

بومـی. نیروهـای  بـه  بی اعتنایـی 
گـذاری بی رویـه سـواحل قشـم و فـروش بـدون ضابطـه و منطـق آن هـا انتقـاد  علـی هم چنیـن از وا

می کنـد و مسـئولیت را متوجـه هـم سـازمان منطقـه آزاد و هـم شـورای شـهر می کنـد.
اهالـی منطقـه و حتـی برخـی  اذعـان  بـه  امـا  بـا برخوردهایـی محـدود شـده  البتـه  تصـرف زمین هـا 

اسـت. زمین خـواران  توسـط  شـده  انجـام  تصرف هـای  میـزان  از  کمتـر  تصرف هـا  رفـع  مسـئوالن، 
رییـس شـورای شـهر قشـم هـم بـر ایـن ارزیابی هـای مـردم منطقـه مهـر تاییـد می زنـد؛ او می گویـد: 
»مـا شـاهد فـروش هکتـاری زمیـن بـا قیمـت بخـس بـه نورچشـمی ها و وابسـتگان هسـتیم، و همواره 

شـاهد تخریـب سـواحل، بازیافـت و تخریـب محیط زیسـت در قشـم بـوده و هسـتیم.«
کار و معیشـت اهالـی  کـه مشـکل مسـکن و بهداشـت و  نماینـده منطقـه در مجلـس هـم اذعـان دارد 

قشـم حل نشـده مانـده اسـت.
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شورای شهر و سازمان منطقه آزاد قشم
گرفتـه اسـت. نایـب  شـورای شـهر قشـم در عمـل زیـر سـایه اقدامـات سـازمان منطقـه آزاد قشـم قـرار 
کنـون  رئیـس شـورای قشـم معتقـد اسـت: »شـعارهای سـازمان منطقـه آزاد قشـم از بـدو تاسـیس تا
کمتـر بـه ایـن شـعارها  کـه متاسـفانه  آبادانـی، سـازندگی و محرومیت زدایـی از جزیـره ی قشـم بـوده 

عمـل شـده اسـت.«
او می گوید، بیش از شصت درصد روستاهای جزیره با مشکل آب رسانی مواجه هستند.

کـن جدیـد و تأمیـن آب شـرب سـالم برای  شـرکت آب و فاضـالب منطقـه قـول احـداث دو آب شـیرین 
کـی بـه نتیجـه برسـد و بـا سـیل مسـافران و  اهالـی منطقـه داده؛ امـا معلـوم نیسـت ایـن وعـده هـم 

خریـداران بازارهـا، چقـدر جوابگـوی قشـم باشـد و شـود.
هرچـه هسـت، بهبـود وضـع قشـم نیازمنـد نماینـدگان فعـال منطقـه در شوراسـت. شـورای چهـارم 
کنان قشـم را متحقق و در تعامل با سـازمان  که باید حقوق اهالی بومی و سـا قشـم نتوانسـته چنان 
بـرای  آن  عمومـی  شـرایط  و  قشـم  کنان  سـا زندگـی  در  محسوسـی  وضـع  تغییـر  قشـم،  آزاد  منطقـه 

کنـد. توریسـت ها و مسـافران ایجـاد 
گردشـگران بـه قـدر  کنان منطقـه و نیـز  کیفیـت اسـف بار آن هـم بـرای سـا مشـکل جاده هـای قشـم و 
که آن هم در تعامل شـورا و سـازمان منطقه آزاد قشـم، هنوز بجاسـت. الزم، معروف اسـت. مشـکلی 
کنان منطقه از بده بسـتان ها و فسـاد مالی و سوء اسـتفاده از جایگاه حقوقی  برخی شـنیده ها از سـا

بعضـی اعضای شـورا می گوید.
کـه بـدون حضـور نماینـدگان پیگیـر و جـدی و مسـئول در شـورا،  هرچـه هسـت، مسـلم ایـن اسـت 
کنان منطقـه و حتـی وضعیـت جزیـره بـه جهـت جـذب جهانگرد و بهبود شـرایط معیشـتی  وضـع سـا

و حمـل و نقـل و آب و محیط زیسـت قشـم، تـکان نخواهـد خـورد.
کـه آیـا شـورای بعـدی قشـم می توانـد قـدم موثـری بـرای تغییـر وضـع بزرگ تریـن  جـواب ایـن سـئوال 
کیفیـت مشـارکت اهالـی  گـره خـورده بـا ترکیـب اعضـای شـورای بعـدی قشـم و  جزیـره ایـران بـردارد، 

قشـم در انتخابـات شـوراهای سـال ۱۳۹۵.
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نویسنده: دریا موحد 
استان: مازندران 

شهر: رامسر
چالش ها:

• پروژه های عمرانی ناتمام
• حفاظت از محیط زیست

• فساد مالی

کمربنـدی سـاحلی  از آن هـا  کـه یکـی  در اسـتان مازنـدران پروژه هـای ناتمـام بسـیاری وجـود دارد 
نتیجـه ای  هیـچ  بـه  هنـوز  سـال  ده  از  پـس  و  خـورد،  کلیـد   ۸۵ سـال  کـه  پـروژه  ایـن  اسـت.  رامسـر 

اسـت. نبـوده  بیشـتر  رویایـی  رامسـری  شـهروندان  دیـد  از  نرسـیده، 

کجا آغاز شد؟ این ایده از 
کـه  در سـفر هیـات دولـت در سـال ۱۳۸۵ پـروژه ای بی سـابقه در اسـتان مازنـدران بـه تصویـب رسـید 
کنارگـذر سـاحلی در شـهر رامسـر از داخـل دریـا بـه طـول حـدود ۱۰  ح پـروژه این گونـه بـود: احـداث  شـر

کیلومتـر بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی.
گردشـگری تصویـب  کـه بـه منظـور حـل معضـل ترافیـک عبـوری شـهر رامسـر و توسـعه  ایـن پـروژه 
شـده بـود، شـامل جـاده ای ۴۶ متـری بـا ۴ خـط رفـت و ۴ خـط برگشـت خـودرو، و دو خـط راه آهـن 
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ح آن، ۱۳۰۰۰ میلیـارد ریـال بـرآورد شـده بـود. می شـود. بودجـه ایـن پـروژه در زمـان طـر

رویاهای خوش بینانه!
گذشـت دو  کـه بعـد از  ح تـا جایـی پیـش رفـت  خوش بینی هـا در خصـوص اجرایـی شـدن ایـن طـر
سـاخت  بـرای  اتریشـی  معتبـر  شـرکت  یـک  بـا  کـره  مذا از  مسـئولین  اجرایـی  عملیـات  آغـاز  از  هفتـه 

دادنـد. خبـر  مصنوعـی  جزایـر  و  تاسیسـات  سـتاره،   ۷ هتل هـای 
کشـورهای اروپایـی، ترکیـه و قطـر بـرای سـرمایه گذاری در ایـن  بسـیاری از سـرمایه گذاران خارجـی از 
بـه سـرمایه گذاران بخـش  را  پـروژه  ایـن  گرفتنـد  امـا مسـئولین تصمیـم  کردنـد  اعـالم آمادگـی  ح  طـر

کننـد. گـذار  داخلـی وا
مثقالـی  مهنـدس  البتـه  شـد،  گـذار  وا االوصیـاء  خاتـم  قـرارگاه  بـه  رامسـر  سـاحلی  کمربنـدی  پـروژه 
کـه:  گـذاری ایـن پـروژه بـه قـرارگاه خاتـم االوصیـاء این گونـه توضیـح داد  در آن زمـان در خصـوص وا
شـرکت های قـرارگاه خاتـم االوصیـاء و قـرارگاه خاتـم االنبیـاء و شـرکت سـاختمانی اصفهـان و چنـد 
که در ارزیابی شـرکت ها، قرارگاه خاتم االنبیاء  کردند  شـرکت بزرگ خصوصی در این فراخوان شـرکت 
گرچـه بـه لحـاظ اجـرا تـوان انجـام پـروژه را داشـت امـا از نظـر مالی نظر سـازمان بنـادر را تامیـن نکرد. ا
کـه قـرار خاتـم االوصیـاء بـه خاطـر داشـتن تمـام معیارهـای مالـی و  از صحبت هـا این گونـه بـرآورد شـد 

ح ملـی انتخاب شـده اسـت. اجرایـی بـه عنـوان سـرمایه گذار و مجـری ایـن طـر

و باز پروژه ای ناتمام!
گذشت سال ها از تصویب پروژه و مشخص شدن سرمایه گذار ابهاماتی در خصوص این  کنون با  اما ا
کافی به وجود آمده  پروژه وجود دارد و مشکالت بسیاری برای تکمیل پروژه از جمله نبودن بودجه 
ح های استان مازندران ناقص بماند و بعد از  ح هم مانند بسیاری دیگر از طر که باعث شده این طر

گذشت این همه سال، هیچ یک از مسئولین شهر رامسر این پروژه را پی گیری نکنند.

جاذبه توریستی!
و  رامسـر  سـاحلی  کمربنـدی  پـروژه  خصـوص  در  را  او  نظـر  کـه  اسـت  رامسـری  شـهروند  یـک  سـینا 
ح به زیباسـازی  ح اجرا می شـد بسـیار عالی بـود، این طر گـر ایـن طـر پی گیـری مسـئولین پرسـیدم. »ا
کمـک می کـرد. امـا متاسـفانه اجرا نشـد.« کـردن ترافیـک شـهری بسـیار  کـم  شـهر رامسـر و هم چنیـن 

کـه از نظـر ظاهـری شـهر رامسـر بـا دیگـر شـهرهای  ح باعـث می شـد  سـینا می گویـد: »تکمیـل ایـن طـر
کنـد و همیـن مسـاله باعـث افزایـش توریسـت می شـد. قطعـا  شـمال ایـران تفـاوت به سـزایی پیـدا 
کـه بتواننـد بـا رانندگـی در آن  کمربنـدی وجـود داشـته باشـد  کـه داخـل آب  بـرای مـردم جـذاب بـود 

از دریـا نیـز لـذت ببرنـد.«
هـم  گـر  ا »توریسـت ها  گفـت:  شـهر  داخـل  ترافیـک  بـر  پـروژه  ایـن  تاثیـر  بـه  اشـاره  بـا  هم چنیـن  او 
می خواسـتند از رامسـر بگذرنـد دیگـر الزم نبـود وارد شـهر شـوند و ترافیـک بی دلیـل ایجـاد شـود. از 

می بردنـد.« هـم  لـذت  و  می کردنـد  گـذر  کمربنـدی  همـان 
که او این گونه پاسـخ می دهد: »این  از او درباره پی گیری مسـئولین و شـورای شـهر رامسـر می پرسـم 
ح به نتیجه  ح ملـی بود. مسـئولین شهرسـتان رامسـر باید بعـد از اینکه دیدند این طـر پـروژه یـک طـر
کسـی  کشـوری. اما متاسـفانه  نرسـیده بـه اسـتان فشـار می آوردنـد و اسـتان هـم بـه مسـئولین اصلـی 
کرنـا می کننـد  دلسـوزی نـدارد. وقتـی قـرار اسـت یـک پـروژه بـزرگ تصویـب شـود مسـئولین در بـوق و 
کـه پـروژه  ناقـص رهـا می شـود،  کـه طبـق معمـول  کـه حاصـل زحمت هـای ماسـت! امـا بعـد از مدتـی 

کرده ایـم بـه پروژه هـای ناقص.« کـس پاسـخ گو نیسـت. مـا دیگـر عـادت  هیـچ 
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تخریب محیط زیست!
تخریـب  باعـث  فقـط  پـروژه   »ایـن  می گویـد:  کـه  اسـت  شـهر  ایـن  کنین  سـا از  دیگـر  یکـی  مهـدی 
کـه وجـود دارد از بین بـرود و دیگر  کـه همیـن طبیعـت بکـری  کاری می کننـد  محیط زیسـت می شـود. 
کلی سـنگ  جاذبـه ای نـه بـرای بومی هـا وجـود داشـته باشـد و نـه بـرای توریسـت ها. بـرای ایـن پروژه 
کلـی مصالـح و سـنگ داخـل دریـا ریختنـد، فقـط بـه محیط زیسـت ضـرر زدنـد، بـرای  کردنـد.  درسـت 

یـک پـروژه بی سـر و سـامان و بی نتیجـه!«
کوتـاه باعـث رویاسـازی و خوشـحالی  کیـد بـر اینکـه »ایـن پروژه هـا فقـط بـرای یـک مـدت  وی بـا تا
گـر ایـن پـروژه اجرایـی شـود شـهر عـوض  پـوچ بومی هـا می شـود« می گوید:»مـردم بـه خـود می گوینـد ا
کمـک می کنـد. امـا  کلـی بـه مـردم  می شـود و توریسـت های زیـادی جـذب می شـود و از نظـر مالـی 
کلـی ضـرر می زننـد و امیـد مـردم را بـرای بهبـود شـهر ناامیـد می کننـد و  همـه ایـن رویاهـا پـوچ اسـت 

کـه چـرا ایـن پروژه هـا بـه نتیجـه نمی رسـد و چـرا ایـن همـه ضـرر.« هیچ کـس هـم پاسـخ گو ایـن 
مهدی ادامه داد: »از مسـئولین تقاضا دارم وقتی نمی توانند پروژه ای را به نتیجه برسـانند حداقل 
کال شـهر  کند و  کـه می تواند سرنوشـت افـراد را عوض  امیـدش را بـه مـردم ندهنـد و ایـن همـه بودجـه 

ج پروژه هـای بی نتیجه نکنند.« کنـد، خـر را دگرگـون 
فرمانـداری  شـهرداری،  شـهر،  شـورای  کـه  دارد  اعتقـاد  هـم  شـهری  مسـئولین  پی گیـری  دربـاره  او 
کـه چقـدر ایـن پول هـا می توانـد در جـای دیگـر از  دنبـال »دردسـر نیسـتند« و برایشـان مهـم نیسـت 
کـه چـرا پروژه هـا بـه نتیجـه  کـه »آن هـا برایشـان مهـم نیسـت  کیـد دارد  شـهر تزریـق شـود. مهـدی تا
کرده  کـه بـرای ایـن پروژه درسـت  کسـی هـم اعتـراض نمی کنـد، همیـن االن اسـکله هایی  نمی رسـد و 

بودنـد بـه محـل ماهیگیـری تبدیـل شـده اسـت!«
پرسشـگری و پاسـخ خواهی شـهروندان از مسـوولین، یکـی از اصلی تریـن وظایـف شـهروندان اسـت. 
مسـوولین؟  بازخواسـت  و  دغدغه هـا  ح  طـر بـرای  نیسـت  مغتنمـی  فرصـت  انتخابـات  فصـل  آیـا 
کسـانی بایـد پاسـخ گوی مطالبـات و پرسـش های شـهروندان باشـند؟ چـرا بـه عنـوان  به راسـتی چـه 
گـزارش شـفافی در  نمونـه، سـازمان ها و ارگان هـای مسـوول در تصویـب و اجـرای همیـن پـروژه نبایـد 
ح را بـه شـهروندان منطقـه ارائه  کامی هـا، موانـع و راه کارهـای پیشـبرد ایـن طـر زمینـه دسـتاوردها، نا

دهنـد؟
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کویستان شادمانی  نویسنده: 
استان: آذربایجان غربی 

شهر: مهاباد 
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم 
• رقابت های انتخاباتی 

• رای طبقه محروم

کـم جمعیتـی، رای دهنـدگان قابـل توجهـی هـم دارنـد.  ترا بـه خاطـر  محله هـای محـروم، معمـوال 
در  می شـوند.  درشـت  و  ریـز  وعده هـای  بـا  کاندیداهـا  جوالنـگاه  انتخابـات،   موعـد  در  رو  ایـن  از 
بـرای  بلکـه  دارنـد  جذابیـت  کاندیداهـا  بـرای  رای دهنـدگان،  زیـاد  تعـداد  فقـط  نـه  محله هـا  ایـن 
کاندیداهـای غیرمسـوول، دو مزیـت دیگـر هـم دارنـد: اول اینکـه روی هـر مسـاله ای دسـت بگذارنـد، 
بـه خودشـان  کاندیداهـا مجبـور نیسـتند خیلـی  بنابرایـن  بـزرگ به حسـاب می آیـد،  خـود مشـکلی 
که  کننـد. دوم اینکـه جمعیـت رای دهند، سـازمان یافته نیسـتد  ح و برنامـه تهیـه  زحمـت دهنـد طـر
کننـد. این گونـه اسـت  کاندیداهـا را پی گیـری  فـردای انتخابـات بتوانـد مطالبـات خـود و وعده هـای 
کـه مـردم فقیـر محلههـای محـروم، محـروم می ماننـد و مطالبـات انباشتهشـان، تـا انتخاباتـی دیگر و 

دیگـر. های و هویـی 

رای های پرشمار محرومان، 
تحول آفرین نیست؟
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محله هـای محـروم در همـه شـهرهها وجـود دارنـد ولـی در شـهرهای محـروم، محله هـای محـروم، 
کردسـتان. محـروم ترنـد، مثـل محله هـای محـروم شهرسـتان مهابـاد در اسـتان 

کـه خـود جـزو مناطـق محـروم اسـت، دارای چنـد بخـش حاشـیهای اسـت ماننـد  شهرسـتان مهابـاد 
کشـوری بـه  کـه قـرار اسـت مسـئولی اسـتانی یـا  آختاچـی، خلیفـان، شـارویران و پشـت تـپ. هربـار 
ایـن  نیازهـای  از  صحبـت  بـه  شـروع  مجلـس  نماینـدە  و  شـهر  شـورای  اعضـای  کنـد،  سـفر  مهابـاد 
ح هـای آبادانـی و سـازندگی ایـن شهرسـتان اختصـاص دادە  گاه پول هایـی بـه طر محلههـا می کننـد. 
می شـود، امـا آن چـه حاصـل می شـود، بـا آن چـه بـر مبنـای نیـاز درخواسـت شـدە بـود، هم خوانـی 
نـدارد و موجبـات نارضایتـی مـردم را فراهـم مـی آورد. بـه عنـوان مثـال در دیـدار رهبـر ایـران از مهابـاد 
ح هـای آبادانـی در مهاباد اختصـاص یافت، در حالیکه سـاخت  یـک میلیـارد تومـان بـرای اجـرای طر
ج برداشـت. امـام جمعه و شـورای شـهر مهاباد  یـک مرکـز بهداشـت معمولـی ۸٠٠ میلیـون تومـان خـر
بـا انتشـار نامـه سرگشـادەای در آسـتانه سـفر رئیـس جمهـور در سـال ۱۳۹۴ بـه بیسـت و شـش مـورد 
کـردە بودنـد. دکتـر اسـماعیل نبـی زاده، فعـال مدنـی  از نیازهـای عاجـل مـردم ایـن شهرسـتان اشـارە 
بـه نیازهـای شـارویران، آختاچـی و  بـا ذکـر جزئیـات  نیـز  آزاد مهابـاد  و عضوهیـات علمـی دانشـگاه 
خلیفـان پرداختـه بـود، از جملـه نیـاز بـه ایجـاد یـک بیمارسـتان ۳۰ تختخوابـی در شـهر خلیفـان. 
باالخـرە دردهـه فجـر سـال ۱۳۹۵ خلیفـان بـه جـای بیمارسـتان دارای یـک مرکـز بهداشـت معمولـی 

کـه هشـتصد میلیـون تومـان هزینـه برداشـت. شـد، مرکـزی 

وعدەهای عمل نشدە انتخاباتی و رای مردم
محـروم  نواحـی  در  کن  سـا جمعیـت  آرای  کسـب  منظـور  بـه  انتخاباتـی  وعدەهـای  بـا  رابطـه  در 
دسـت فروش  زادە،  خـدری  قـادر  نشسـتم.  اهالـی  از  نفـر  چنـد  صحبـت  پـای  مهابـاد،  شهرسـتان 
کاندیداها با  کلـه  کن در خلیفـان بـه درصحـن می گویـد: »انتخابـات نزدیـک اسـت. بـار دیگر سـر و  سـا
گـو می گذارنـد، داد و هـوار راه می اندازنـد، هی شـعار می دهند.  گنـدە پیـدا می شـود. بلنـد  شـعارهای 
کاسـه همـان  گذشـت، آش همـان آش و  کـه از جـوب  کشـاندند، آب شـان  کـه  مـردم را پـای صنـدوق 
کـه  کاسـه.« قـادر در حالیکـه بـا صـدای بلنـد سـعی می کـرد عابـران را بـرای خریـد میوه هایـی  همـان 
کـرد: »مـا هـم  کنـد، بـا لبخنـدی اضافـه  کنـار خیابـان چیـدە بـود جلـب  در وانـت پـارک شـدەاش و در 
کردی  کاسـبی می افتیـم آن وقـت. اینقـدر اینهـا بـا بلند گوهایشـان داد می زننـد و موسـیقی و رقص  از 
کـه داشـت از قـادر میـوه می خریـد،  کـه صـدای مـا بـه مشـتری نمی رسـد.« مـام محمـود  می گذارنـد 
کننـد. می گوینـد  گویـا می خواهنـد دسـت فروش ها را جمـع  کـی رای میدهـی؟  می پرسـد:»حاال بـه 
کـه درد مـا را بفهمد.  سـد معبـر می کنیـد.« قـادر پاسـخ می دهـد: »بـه یـک بچـه فقیـری رای می دهـم 

کـم ماهـا را بی آب و نـان نمی کنـد.« کـه از دسـتش برنیایـد، دسـت  هیـچ کاری 

رای فقرا
کـه هنـوز بـه رسـم قدیـم دوک دسـتی نـخ ریسـی در دسـت دارد و  باجـی سـکینه زن میـان سـالی 
کمرش آویزان شـدە، در مورد مشکالت بی پایان  که از شـال  مشـغول ریسـیدن دسـتهای پشـم اسـت 
گندەها هم کاری نمی کنند. ببین چند  کله  که سـهل اسـت، آن  گیان، شـورا  خلیفان می گوید:»روله 
کـه نشـد. هـی شـعار می دهنـد.  گلـی مـا آسـفالت می شـود؟ نشـد  کوچـه  سـال اسـت می گوینـد ایـن 

کـه شـدند یادشـان مـی رود.« می آینـد رای جمـع می کننـد. شـورا 
حاج رضا در مغازەاش در پشت تپ، نشسته و منتظر مشتری است. یک جفت دمپایی پالستیکی 
کلهشـان  کم سـر و  کـردم. او در مـورد انتخابات شـوراها می گوید:»کم  از او خریـدم و سـر صحبـت را بـاز 
پیـدا می شـود دوبـارە. قبـال شـورا نبـود، همـه غرغرهـا سـر مسـئولین زدە می شـد. حـاال شـورا هسـت 
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گـردن شـورا می افتـد. فرقـی نمی کنـد. شـورا باشـد و نباشـد چیزی عوض نمی شـود.«  همـه تقصیرهـا 
گفتـم مگـر فقط برای  گفـت: »البتـه. مهـر انتخابـات را بایـد داشـته باشـیم.«  پرسـیدم رای می دهـد؟ 
کجـا  مهـر انتخابـات رای میدهیـد؟ پاسـخ داد:»مگـر رای مـا فایـدە دیگـری هـم دارد؟ رای فقیـر فقـرا 

که هسـت.« کـه. وضـع محـالت مـا سـال های سـال، همـان بودە  مـی رود؟ چیـزی عـوض نمی شـود 

رای هایی از جنس رای عشیرەای
یکـی از مسـئولین فرمانـداری مهابـاد دربـارە انتخابـات شـوراها و رای مـردم محـالت محـروم بـه در 
کاربـردی جـز تعییـن برنـدە انتخابـات نـدارد.  صحـن می گویـد: »متاسـفانه رای مـردم محـروم عمـال 
کمک های جزئی خواروبار  کاندیداها با وعدەهای انتخاباتی و  کم است.  سطح سواد در میان آنان 
کنند. بسـیاری از این  و نیـز بـا همـکاری ریـش سـفیدان محلههـا راحـت می توانند رای آنـان را جذب 
گـر رای نـدادە باشـند  کنتـرل می کنیـم و ا کـه مـا شناسنامههایشـان را یکـی یکـی  کردەانـد  مـردم بـاور 
کمیتـه امدادشـان قطـع می شـود. به همین دلیـل میزان رای دادن شـان  کمک هایـی مثـل  یارانـه یـا 
کـه  کاندیداهـای متمـول فراهـم می کنـد  باالسـت. ایـن نگرانـی و نیـاز مـادی فرصـت مناسـبی بـرای 
کننـد. از طرفـی بافـت مهابـاد و روسـتاهای اطرافـش بافتـی عشـیرەای  بـه آسـانی رای آن هـا را جلـب 
کسـی را بکنـد، همه بـه تبعیـت از او به آن  و سـنتی اسـت. وقتـی ریـش سـفید و بزرگ تـر ایـل سـفارش 
گاهـی دادە نشـدە، عمـال جایـی نمـی رود و نظـارت و پـرس و جویـی  کـه بـا آ فـرد رای می دهنـد. رایـی 

هم نـدارد.«

عدم آموزش های مدنی
هـادی سـهرابی دانشـجوی دانشـگاه آزاد دربـارە رای مـردم محـروم می گویـد:» سـازمان های جامعـه 
کـه بـه میان شـان می رونـد از  مدنـی در ایـن مناطـق محـروم چنـدان فعـال نیسـتند. آن هایـی هـم 
گاهی بخشـی خاصـی در مورد اهمیت رای مـردم و لزوم نظارت  جنـس خـود همـان مردم نیسـتند. آ
کـه  کارهایـی  کال  کـه از ایـن مـردم جمـع می شـود،  آنـان دادە نمی شـود. علـی رغـم تعـداد رای باالیـی 
کارهـای آموزشـی، پـس عمـال رای بـاالی ایـن  کارهـای خیریـه اسـت، نـه  بـرای آن هـا انجـام می شـود 
کسـی پیگیـر  کمـی شـگرد تبلیغاتـی بـه دسـت آورد. بعـدا هـم  محرومیـن را می تـوان خـروار خـروار بـا 

کجـا رفـت؟ یـا وعدەهـای انتخاباتـی چـه شـد؟« کـه رای مـن  نمی شـود 
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نویسنده: مسعود بندری 
استان: هرمزگان 
شهر: بندرعباس

چالش ها:
• مدیریت بحران

• حوادث غیرمترقبه
• ضعف امکانات امداد و نجات 

تهـران  در  گذشـته  دی مـاه   ۳۰ کـه  سـاختمانی  نگذشـته؛  پالسـکو  فاجعـه  از  بیشـتر  هفتـه  چنـد 
فروریخـت، حـاال بزرگ تریـن شـاهد ویران شـده و نیـز عالمـت هشـدار بـرای شـهرداری ها و شـوراهای 

می شـود. محسـوب  کشـور  آتش نشـانی های  و  شـهر 
کشـور، مـردم و مسـئوالن  کـه در خیلـی شـهرهای بـزرگ  تجربـه تلـخ پالسـکو نـه فقـط در پایتخـت 
گرفتـن ماجـرا توسـط مدیـران محلـی، موضـوع  مربوطـه را بـه فکـر واداشـته اسـت. بسـته بـه جـدی 
گـر موضـوع فقـط در حـد حـرف و شـعار و  تعقیـب می شـود و جاهـای خالـی و خـأ امکانـات پـر؛ و ا
گوشـه ای  تبلیغـات و سوء اسـتفاده سیاسـی بمانـد، حکایـت هم چنـان باقـی اسـت تـا فاجعـه ای در 

خ دهـد. کشـور، ر دیگـر از 
شـهر بندرعبـاس هـم از ایـن قائلـه مسـتثنی نیسـت. مرکـز اسـتان هرمـزگان بـرای حـوادث غیرمترقبه 

و تاسـف باری مثـل آتش سـوزی پالسـکو چقـدر آمـاده اسـت؟

تجربه تلخ پالسکو و ترس از تکرار آن
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“پاسکو” بار دیگر تکرار می شود؟ 
که برای هم دلی فعاالن  گذشـته مدیر عامل سـازمان آتش نشـانی بندرعباس در نشسـتی  بهمن ماه 
کـه »اعطـای مجوزهـای غیرکارشناسـانه و  کـرد  کیـد  اقتصـادی منطقـه بـا آتش نشـانان انجـام شـد، تا
ساخت و سـازهای غیراصولـی باعـث حـوادث دلخراشـی چـون سـتاره جنوب و هتل هرمـز بندرعباس 

می شود.«
کثـر سـاختمان های سـاخته شـده در اسـتان هرمـزگان اصـول ایمنی  وی بـا ابـراز تاسـف از اینکـه »در ا
کـرد: »در اطراف ساخت و سـازهای تجـاری بندرعباس بعضا یک  رعایـت نشـده و نمی شـود«، اضافـه 
کـه در زمـان حادثـه ماشـین آتـش  کنـد؛ چطـور می تـوان توقـع داشـت  تـردد  موتـور هـم نمی توانـد 

کـرده و تجهیـزات خـود را بـه محـل حادثـه برسـاند.« گـذر  کوچه هـا  نشـانی بتوانـد از آن 
را  کـه شـهرداری جلـوی ساخت وسـازهای غیرمجـاز و غیرکارشناسـانه  او معتقـد اسـت: »تـا زمانـی 
نگیـرد و تنهـا بـه صرفه هـای اقتصـادی یـک پـروژه نـگاه شـود، بایـد منتظـر حوادثـی نظیـر پالسـکو و 

بدتـر از آن مانـد.«

گشتی در بازارهای خطرخیز
که چندین  اینجـا در بندرعبـاس، و در بلـوار امـام خمینـی و بلـوار آیـت اهلل طالقانـی چنـد سـالی اسـت 

کافی بـرای آن ها وجـود دارد؟ مجتمـع تجـاری و مرکـز خریـد بـزرگ سـاخته شـده؛ امـا آیـا ایمنی 
ک صحبت می کنـم؛ فاضل می گوید:  در یکـی از بازارهـای نوسـاز و لوکـس بـا یکی از فروشـندگان پوشـا
که متاسـفانه خیلی زود  خ داد شـوکه هسـتیم. ولی واقعیت این اسـت  که در پالسـکو ر »ما از اتفاقی 

کردنـد و دوباره درگیر زندگی و معیشـت روزمره شـدند.« همـه فاجعـه را فرامـوش 
کنید یا نـه، اینجا بخش هایی از پله هـای اضطراری را  فاضـل بـه نکتـه ی غریبـی اشـاره می کنـد: »باور 

کرده انـد و بـه عنوان انبار از آن اسـتفاده می کنند!« کرایـه  برخـی از مغازه دارهـا و فروشـنده ها 
سـاالر همـکار او بـه محدودیـت تـردد ماشـین ها در خیابـان امـام اشـاره می کنـد و می گویـد: »خـدا 
خ بدهـد؛ وگرنـه معلـوم نیسـت در ایـن بلبشـوی ترافیـک و بـا ایـن ماشـین و  کـه اتفـاق بـدی ر نکنـد 
کـه در اطـراف بازار به خصوص در مرکز شـهر  گاری و دوچرخـه و خرده فـروش و بسـاطی هایی  موتـور و 

کـدام ماشـین آتش نشـانی می خواهـد بـه محـل برسـد.« هسـت، 
کـه حـدود ۵۰۰ واحـد تجـاری و مسـکونی دارد،  گذشـته مجتمـع تجـاری سـتاره جنـوب  خردادمـاه 
کسـی در آن آتش سـوزی دچـار آسـیب نشـد؛ ولـی مردادمـاه  دچـار آتش سـوزی شـد. خوشـبختانه 
کشـته و حدود  سـال پیـش همیـن مجتمـع دچـار مشـکل مشـابهی شـد. در آن آتـش سـوزی سـه نفر 

۲۶ نفـر مجـروح شـدند.
یـک  درگیـر  مـا  اینجـا  »آبـان  می گویـد:  شـهر  سـتاره  تجـاری  مجتمـع  مغازه دارهـای  از  یکـی  کامـران 
کـه مـن و خیلـی دیگـر از  کوچـک شـدیم. ولـی بـدون تعـارف، بعـد از پالسـکو بـود  آتش سـوزی تقریبـا 
همکارانـم دچـار اسـترس شـدیم. یعنـی عمـق فاجعـه را انـگار تـازه فهمیدیـم. اینجـا برخـی بـه تکاپـو 
ک را بایـد آتش نشـانی  کافـی نیسـت. تـه حادثـه هولنـا افتاده انـد بـرای تجهیـز مغازه شـان؛ ولـی ایـن 

خ ندهـد.« کنـد. امیـدوارم اتفاقـی بـرای هیـچ مجتمعـی ر جمـع و جـور 
می افزایـد:  و  می کنـد  اشـاره  آتش سـوزی  احتمـال  افزایـش  و  بندرعبـاس  گـرم  هـوای  بـه  البتـه  او 

باشـند.« مبـادا  روز  فکـر  بـه  شـورا،  و  شـهرداری  و  آتش نشـانی  »ان شـااهلل 
وضـع در بازارهـای سـنتی شـهر بـه مراتـب بدتـر اسـت. اینجـا در ازدحـام جمعیـت و انبـوه آمـد و شـد 
کدام ماشـین آتش نشـانی می خواهد جلوی  خریداران و مغازه های تو در تو، معلوم نیسـت شـلنگ 

فاجعـه را بگیرد.
کار اسـت، نگرانـی مـرا  کپرهـای بلـوار صیـادان مشـغول بـه  کـه در یکـی از  عیـوض یکـی از فروشـندگانی 
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کـه ماهـی می فروشـم؛ ولـی خـدا نکنـد آتـش بـه بـازار بیفتـد.  تاییـد می کنـد و می گویـد: »حـاال مـن 
چیـزی از بـازار نخواهـد مانـد.«

ک اسـت. او  کـردن بـه حادثـه هـم ترسـنا ک دارد، می گویـد حتـی فکـر  کـه مغـازه پوشـا خورشـیدی 
گاری هـم دچـار مشـکل ایم. ماشـین آتش نشـانی  اضافـه می کنـد: »اینجـا بـرای حمـل و نقـل بـار بـا 

بـازار شـود؟« چطـور می خواهـد وارد 
کـرده، می گویـد: »نـه! امـروز و فـردا  کپسـول اطفـای حریـق  کـه آیـا فکـری بـرای  وقتـی از او می پرسـم 

کـردم. ولـی بعـد پالسـکوی تهـران دیـدم خیلی هـا بـه فکـر افتاده انـد.«

امکانات آتش نشانی بندرعباس
بعـد از ماجـرای آتش سـوزی و فروریختـن پالسـکو در تهـران، رئیـس شـورای شـهر بندرعبـاس اعـالم 
کشـور نباشـد اما  کالن شـهرهای  گر امکانات آتش نشـانی و خدمات ایمنی این شـهر باالتر از  که ا کرد 

»بـا آن هـا برابـری می کنـد« و بندرعبـاس حتـی از شـیراز امکانـات بیشـتری دارد.
کـه ایـن شـهر صاحـب  کـرد  چنـد مـاه پیـش هـم مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی بندرعبـاس ادعـا 

کشـور اسـت.« از مجهزتریـن و قوی تریـن سـازمان های  »یکـی 
کـه  گفـت؛ بـه عنـوان مثـال وی اظهـار داشـت  کاسـتی هایی سـخن  بعـد از ماجـرای پالسـکو امـا او از 
»شـهری هماننـد توکیـو ۸۳ هلی کوپتـر مخصـوص اطفـا حریـق دارد و ۸۰ درصـد از عملیـات امـداد و 

نجـات توسـط بالگردهـا انجـام می شـود؛ امـا متاسـفانه مـا ایـن تجهیـزات را نداریـم.«
توانسـته پاسـخ گوی  بـه خصـوص در چنـد سـال اخیـر  کنـون و  تا امکانـات آتش نشـانی بندرعبـاس 
کـه البتـه خوشـبختانه ابعـاد آن وسـیع نبـوده؛ مثـال چنـد مـاه  حـوادث غیرمترقبـه باشـد؛ حوادثـی 
کنان آن  که تمامی سـا پیش یک سـاختمان چندطبقه در خیابان دانشـگاه دچار آتش سـوزی شـد 
کسـی دچار مشـکل نشـد. یا در  کردند و  کمـک ایثـار و تخصـص نیروهـای آتش نشـان، نجات پیدا  بـه 
گذشـته، نیروهـای آتش نشـانی خـوب و بـه  جریـان اطفـای حریـق در فـرودگاه بندرعبـاس در آذرمـاه 

کردنـد. موقـع از مشـکل جلوگیـری 
گسـترده، جواب گـوی نیـاز اهالـی  امـا آیـا ایـن امکانـات می توانـد در مواقـع حـاد و آتش سـوزی های 

کنـد؟ بندرعبـاس باشـد و جـان نیروهـای آتش نشـان را بـه سـالمت حفـظ 
کارنامه  شـاید شـورای شـهر بعدی بندرعباس بتواند به این پرسـش بهتر پاسـخ دهد. بررسـی دقیق 
شـهرداری بندرعبـاس و ارزیابـی توانمندی هـای آتش نشـانی اسـتان توسـط نماینـدگان پیگیـر مردم 

کند. در شـوراها می توانـد خیـال مـردم را راحت 
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نویسنده: سمانه غفرانی 
استان: آذربایجان شرقی 

شهر: تبریز 
چالش ها:

• زبان مادری 
• حقوق شهروندی 

• ضعف نظارتی شوراها 

ایـن  اسـت.  گرفتـه  نـام  مـادری  زبـان  روز جهانـی  یونسـکو  از طـرف  هـر سـال  فوریـه  یکـم  و  بیسـت 
گرفـت.  نامگـذاری در سـال ۱۹۹۹ بـرای حمایـت از تنـوع زبانـی و فرهنگـی در سراسـر دنیـا صـورت 
گاهـی اول اسـفند در ایـران اسـت، در سـال های  کـه برابـر بـا دوم اسـفند و  روز جهانـی زبـان مـادری 
گذشـته و بـه لطـف شـبکه های اجتماعـی مـورد توجـه و بحـث در رسـانه ها و محافـل فرهنگـی در 

اسـت. شـهرهای مختلـف شـده 
کشـور  کشـوری بـا تنـوع فـراوان زبانـی و فرهنگـی اسـت. هرچنـد فارسـی بـه عنـوان زبـان اصلـی  ایـران 
کردی،  مـا انتخـاب و معرفـی شـده، امـا عـده قابـل توجهـی از مـردم بـه زبان های دیگـری مثل ترکـی، 
فـراوان دیگـری  گیلکـی، مازندرانـی، و زبان هـای  ترکمنـی، طالشـی،  ارمنـی،  لـری، عربـی، بلوچـی، 
گاهـی هـر  کـم دو زبـان از میـان ایـن زبان هـا حتـی هم ریشـه هـم نیسـتند و  صحبـت می کننـد. دسـت 
کـه به سـختی همدیگـر را می فهمنـد. این تنوع  یـک از ایـن زبان هـا خـود شـاخه های متنوعـی دارنـد 

شوراهای شهر و تکریم زبان مادری
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گـر بـه همـه  ایـن زبان هـا احتـرام  کشـور اسـت، ا و تکثـر ارزشـمند اسـت و موجـب غنـای فرهنگـی یـک 
گذاشـته شـود و امکانـات الزم بـرای حفـظ و رشـد آن فراهـم شـود.

آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری؛ مساله این است
مطابـق اصـل پانزدهـم قانـون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران »زبان و خط رسـمی و مشـترک مردم 
کتـب درسـی بایـد بـا ایـن زبان و خط باشـد  ایـران فارسـی اسـت. اسـناد و مکاتبـات و متـون رسـمی و 
گروهـی و تدریـس ادبیـات  از زبان هـای محلـی و قومـی در مطبوعـات و رسـانه های  ولـی اسـتفاده 
کنـار زبـان فارسـی آزاد اسـت.« اصـل شـانزدهم قانـون اساسـی نیـز می گویـد: »از  آن هـا در مـدارس در 
کامال با آن آمیخته اسـت  که زبان قرآن و علوم و معارف اسـالمی عربی اسـت و ادبیات فارسـی  آن جا 
کالس هـا و در همـه رشـته ها  ایـن زبـان بایـد پـس از دوره ابتدایـی تـا پایـان دوره متوسـطه در همـه 

تدریس شـود.«
امـکان  مـادری  زبـان  تقویـت  می گویـد:  باسـتان  زبان هـای  تاریـخ  ارشـد  کارشـناس  صوفـی،  شـبنم 
که من دوسـت نـدارم به  کنـد؛ برعکـس می توانـد بـه غنـای زبـان عمومی  نـدارد زبـان ملـی را تضعیـف 
کنـد. امـا سـیطره زبـان عمومی و سـایه انداختـن آن بـر زبان های قومی  کمـک  آن زبـان اصلـی بگویـم 

و محلـی می توانـد باعـث مـرگ تدریجـی آن هـا شـود.
ح مثالـی می گویـد: بـا آمـدن اسـالم و افزایش قدرت سیاسـی مسـلمانان در جهان، اسـتفاده  او بـا طـر
کـه امـروز بـه عربـی صحبـت  کشـورهایی  کـرد. آن زمـان همـه ی  گسـتره ی فراوانـی پیـدا  از زبـان عربـی 
کـه بـر بخش هـای دیگـر اقتصـادی، علمـی،  می کننـد، عرب زبـان نبودنـد و ایـن قـدرت سیاسـی بـود 
کلـی تغییـر  کشـورها بـه  اجتماعـی، فرهنگـی و هنـری نیـز توفـق یافـت و بدیـن ترتیـب زبـان را در ایـن 
داد. تغییـر زبـان لزومـا بـا حملـه و اجبـار اتفـاق نمی افتـد، بلکـه بحـث قـدرت در میـان اسـت و آن جـا 
کـه یـک فرهنـگ و زبـان قـدرت خـود را از دسـت می دهـد یـا قـدرت چندانـی نـدارد، ضعیـف می شـود 

و رفتـه رفتـه از بیـن مـی رود.
کارشـناس آمـوزش ابتدایـی اسـت و در مناطـق روسـتایی آذربایجـان فعالیـت  عیسـی ابراهیمی پـور، 
مدرسـه  بـه  ورود  بـا  ترک زبـان  بچه هـای  می گویـد:  تجربیاتـش  از  نمونه هایـی  بیـان  بـا  او  می کنـد. 
کنـده می شـوند و بایـد عـالوه بـر یادگیـری یـک زبـان جدیـد، خواندن و نوشـتن  گهـان از زبـان خانـه  نا
از  بیشـتر  بسـیار  اولیه شـان چیزهایـی  آمـوزش  در  کـودکان  ایـن  بگیرنـد.  یـاد  زبـان دیگـر  یـک  بـه  را 
کـه فارسـی زبـان مادری آن ها نیز هسـت بایـد یاد بگیرنـد. بچه هایی  بچه هـای هم سـن و سـال خـود 
کلمـات و مفاهیمـی را  کـه زبـان مادری شـان فارسـی اسـت، در مدرسـه خوانـدن و نوشـتن همـان 
کـودکان اقـوام  کلـی  کـودکان ترک زبـان یـا بـه طـور  کار می برنـد. امـا  کـه در خانـه هـم بـه  می آموزنـد 
کـه محیـط  کنـده شـدن از خانـه و پیوسـتن بـه مدرسـه  گـون در ایـران عـالوه بـر بحـران و اسـترس  گونا
جدیـدی اسـت، بایـد یـک زبـان جدیـد را هم زمـان بـا مهـارت خوانـدن و نوشـتن آن یـاد می گیرنـد.
که این  او توضیـح می دهـد: مسـلما یادگیـری یـک زبـان دیگـر خیلـی خوب اسـت، اما مهم این اسـت 
کـودکان دو سـال قبـل از شـروع یادگیـری خوانـدن و نوشـتن  گـر ایـن  اتفـاق چطـور می افتـد؟ مثـال ا
متخصـص  معلم هـای  و  کننـد  شـروع  خودشـان  زبـان  بـه  را  پیش دبسـتانی  و  مهدکـودک  فارسـی، 
را  زبـان فارسـی  بـازی،  و  آمـوزش  تلفیقـی مثـل  آمـوزش  بـا روش هـای  کـودکان دوزبانـه  بـه  آمـوزش 
نیـز یـاد بدهنـد، یـا در همـان سـال های اول دبسـتان شـیوه های تلفیقـی آمـوزش دوزبانـه داشـته 
کـه دوره ی انتقالـی آمـوزش را در شـرایطی آرام تـر و  کـودکان پیـش می آیـد  باشـند، فرصتـی بـرای ایـن 
کنـار آمـوزش بـه زبـان فارسـی بـه آن هـا  اسـتانداردتر بگذراننـد و ادامـه ی آمـوزش بـه زبـان مـادری در 
کنـده می شـوند و در زبـان  گـر نـه از زبـان خـود  کننـد؛ ا کمـک می کنـد بـا زبـان خودشـان هـم رشـد 
کم سـواد و حتی بی سـواد باقی می ماند یا در اثر فشـار ناشـی از سیسـتم  گویش ،  مادری شـان در حد 
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آموزشـی غیراسـتاندارد، تـرک تحصیـل می کننـد و امـکان پیشـرفت را از دسـت می دهنـد. پرسـش 
کسـی را در محـل زندگـی خـودش و در وطـن خـودش از آمـوزش بـه زبـان  کـه چـرا بایـد  ایـن جاسـت 

کـرد؟ مـادری اش محـروم 

شبکه های استانی صدا و سیما فرهنگ زدایی و زبان زدایی می کنند
یـک  زبـان  می گویـد:  مـادری  زبـان  موضـوع  شـدن  سیاسـی  دربـاره  مدنـی  فعـال  سـلیمی،  سـعید 
کـه اصـل پانزدهـم  مقولـه ی فرهنگـی اسـت امـا متاسـفانه بـا آن برخـورد سیاسـی می شـود. همیـن 
کنـون برخـی  قانـون اساسـی بعـد از ایـن همـه سـال اجـرا نشـده، یعنـی سـرکوب زبان هـای مـادری. ا
کـه مطالبـات حـول محـور زبـان مـادری بهانـه ای اسـت بـرای بیـان تندروی های سیاسـی؛  می گوینـد 
که سیاسـی اسـت. حق بچه های آذربایجان  کمیت اسـت  که این برخورد حا اما واقعیت این اسـت 
کنـار زبـان فارسـی بـه زبـان خودشـان نیـز آمـوزش ببیننـد. ایـن بـه پیشـرفت و اعتـالی  کـه در  اسـت 
باعـث  اتفاقـا  منطقـه،  دانش آمـوزان  فکـری  شـکوفایی  و  تقویـت  ضمـن  و  می کنـد  کمـک  جامعـه 
که شـهروند درجه یک شـمرده می شـوند و  کـه مـردم غیرفـارس هـم می بیننـد  وحـدت می شـود؛ چـرا 

کمیـت بـه آن هـا اهمیـت می دهـد. حا
کـه می تواننـد و بایـد بـرای تکریـم و آمـوزش زبـان مـادری  گفتـه آقـای سـلیمی یکـی از نهادهایـی  بـه 
کننـد، شـوراهای شـهر و روسـتا اسـت. مثـال در مناطـق مختلـف آذربایجان اسـم محله ها  برنامه ریـزی 
کمیـت  کـه بیانگـر ایدئولـوژی حا کـه فقـط اسـم شـهدا را  کرده انـد. نـه ایـن  را حتـی در روسـتاها عـوض 
اسـت بگذارنـد، بلکـه بـه نظـر می رسـد یـک اراده ای بـرای هویت زدایـی از مناطـق غیرفـارس وجـود 
کـه نصـب  تابلویـی  زبـان اصلـی ترجمـه می کننـد و  از  را  دارد. مثـال اسـم یـک محلـه در یـک روسـتا 
کلمـه بـه فارسـی اسـت. خـب ایـن چـه کاری اسـت و چـه ضرورتـی جـز فرهنگ زدایـی  می کننـد همـان 
کـه قـرار اسـت بـه زبـان مـردم  و تخریـب زبـان اسـت؟ یـا شـبکه های اسـتانی و صـدا و سـیمای محلـی 
کلمه هـا را بـه فارسـی  کثـر  کنـد، مثـال در مناطـق ترک زبـان ا یـک منطقـه و یـک اسـتان برنامـه تولیـد 
کلمـه بـه ترکـی اسـت. ایـن تخریـب زبانـی اسـت. ایـن آمـوزش  می گوینـد و در هـر جملـه نهایتـا یکـی دو 
گاهـی و بی کفایتی اتفـاق می افتد  مـردم بـه آمیختـه حـرف زدن اسـت. چنیـن فاجعـه ای یا به دلیل ناآ
یـا هدفمنـد و بـرای هویت زدایـی اسـت. یکـی از وظایـف شـوراها بایـد برنامه ریـزی بـرای پاسداشـت 
هویـت فرهنگـی و زبانـی مـردم شـهر باشـد و ایـن هیـچ تناقضی با پیشـرفته شـدن نـدارد. شـوراها باید 
با مشـورت متخصصان محلی و نظرخواهی از مردم به شـبکه های اسـتانی صدا و سـیما و هم چنین 
کـز فرهنگـی و هنـری برنامـه پیشـنهاد بدهنـد و ضمـن حفـظ اسـتقالل ایـن نهادهـا، به نوعـی  بـه مرا
کـه شـهرداری هر منطقه در اختیـار دارد  کـز فرهنگـی و هنـری  کننـد. هم چنیـن در مرا آن هـا را هدایـت 
کـزی بـرای آمـوزش زبـان مـادری و حمایـت از تولیـدات فرهنگی و هنری وجود داشـته باشـد. بایـد مرا
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نویسنده: هاله بهاری
استان: آذربایجان غربی 

شهر: بوکان
چالش ها:

• معلولین
• حقوق شهروندی

• اشتغال 

جنـگ داخلـی، جنـگ بـا عـراق و مین هـای باقـی مانـده از هشـت سـال جنـگ ایـران و عـراق، 
اسـتان های  دیگـر  و  کردسـتان  دسـت  روی  بی شـماری  معلـوالن  فراقضایـی،  شـلیک های  و 
گذاشـته اسـت. شـمار معلـوالن بـاال رفتـه، بی آن کـه خدمـات و تسـهیات آن هـا، تغییـر  مـرزی 
که بتواند شـرایط زندگی شـان  کرده باشـد. آن ها نیازمند خدمات ویژه ای هسـتند  چشـمگیری 
کافـی  کنـد، امـا تـا تحقـق آن فاصلـه بسـیار داریـم. تاش هـای ناچیـز دولـت موثـر امـا  را تسـهیل 
نیسـت. سـازمانهای مـردم نهـاد در ایـن حـوزه می تواننـد بـازوی حمایتـی قابـل اتکایی باشـند، 
کـه جامعـه معلولیـن بـوکان، به عنـوان نهـادی مسـتقل از دولـت، بـه مرکـزی بـرای  همان گونـه 

سـامان دهی و حمایت گـری بـرای معلـوالن ایـن شـهر تبدیـل شـود.

معلولین برای معلولین، تجربه بوکان
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جامعه معلولین شهرستان بوکان چگونه تاسیس شد؟
سـازمان  یـک  تاسـیس  بـه  اقـدام  بـوکان  شهرسـتان  معلولیـن  از  تعـدادی   ۱۳۷۹ سـال  در  وقتـی 
که رسـیدگی  کسـی فکر می کرد  کمتر  کردند،  غیرانتفاعـی، جهـت حمایـت از معلولیـن این شهرسـتان 
بـه مشـکالت معلولیـن در میـان انبـوه مشـکالت دیگـر، یـک اولویـت باشـد. برغـم همـه بی توجهی هـا 
ادامـه داد.  کار خـود  بـه  بـوکان تاسـیس شـد و مصرانـه  کاسـتی ها، جامعـه معلولیـن شهرسـتان  و 
کـه خـود  جامعـه معلـوالن بـوکان بـا توجـه بـه فعالیت هـا و تالش هـای موثـر مسـئوالن واعضـاء آن 
همگـی معلـول می باشـند، توانسـته اسـت جایـگاه ویـژه ای را در سـطح اسـتان آذربایجـان غربـی از 

کنـد. آن خـود 
قـادر خسـروی پیشکسـوت و موسـس جامعـه معلولیـن بـوکان بـه در صحـن می گویـد: »تشـکیل ایـن 
مجمـع در سـال هفتـاد و نـه بـا پیشـنهاد مدیـر سـابق و همـکار فعلـی ام، تلنگـر تکان دهنـده ای برای 
گزیـده در ایـن شهرسـتان بود. ما ابتدا با تاسـیس  بیدار کـردن جسـم و روان معلولیـن ناامیـد و عزلـت 
گوشـه ای از شـهر بـا حداقـل امکانـات و تجهیـزات توانسـتیم از طریـق شناسـایی  کوچکـی در  دفتـر 
کـرده و بـا تشـکیل پرونـده بـرای آنـان  و نام نویسـی، معلولیـن را درسـطح شـهر و روسـتا جمـع آوری 
کنیـم. از سـال  فعالیت هـای خـود را در زمینه هـای فرهنگـی، اجتماعـی و آموزشـی و مـددکاری آغـاز 
هشـتاد و چهـار بـه بعـد فعالیت هـای ایـن مجمـع بـا مدیریـت خانـم پروین حسـنی عضو معلـول این 
کنـون جامعـه معلولیـن  مجمـع، و نیـز یـاری برخـی مسـئولین بـه اعتـال وشـکوفایی رسـیده اسـت. ا

بـوکان ۴۲۶ عضـو رسـمی و۶۰۰ نفـر عضـو غیـر رسـمی از افـراد معلـول دارد.«
کنـون عمـر فعالیت هـای  خسـروی در مـورد فعالیت هـای جامعـه معلولیـن بـوکان می افزایـد: »هـم ا
سـازمان مـا بـه یـک دهـه ونیـم می رسـد. هـدف مـا توسـعه فعالیت هـای فکـری، فرهنگـی، آموزشـی 
کرامـت، حفـظ  و مـددکاری اسـت، نـه صرفـا حمایـت مالـی از مددجویـان، در واقـع هـدف مـا حفـظ 
حقـوق معنـوی واجتماعـی، خودبـاوری، اسـتقالل فکـری، بیـرون آمـدن از انـزوای روحـی و درونـی، 
کشـف اسـتعدادها وخالقیت هـا وبکارگیـری آن هـا با توجه به عالئق و سـالیق معلولیـن در زمینه های 

کنـون در ایـن راسـتا موفـق بودەایـم.« مختلـف اسـت و فکـر می کنـم تا

فعالیت های فرهنگی معلولین بوکان
کنون چندین سـمینار، تئاتر، اردوی آموزشـی، تفریحی و ورزشـی   به همت جامعه معلولین بوکان تا
برگزار شـدە اسـت. جامعه مذکور در مراسـم نمایشـگاه تابسـتان ۱۳۹۴ به مناسـبت هفته بهزیسـتی 
گفته خسـروی در نمایشـگاه های  در سـطح اسـتان به عنوان سـمن برتر شـناخته شـده اسـت. بنا بر 
آثـار هنـری معلـوالن چـون بافـت لباس هـای پشـمی، نقاشـی، معـرق کاری،  برگـزار شـده هـر سـاله، 
گـروه  کاری از  گذاشـته می شـوند. اجـرای نمایـش ضیافـت،  کـردی بـه نمایـش  منبـت کاری و لبـاس 
کـه در جشـنواره بین المللـی امیـد آفریـن در دوازدهـم آذرمـاه نود و  تئاتـر جامعـه معلولیـن بـوکان بـود 
کنـد. ایـن  کسـب  کشـور  پنـج در شـهر اصفهـان بـر روی صحنـه رفـت و توانسـت مقـام اول را در سـطح 

اجـرای موفـق موجـب شـادی و اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری در اعضـای جامعـه معلولیـن بـوکان شـد.
ح هـای  کـردە تـا بـرای رفـع موانـع آموزشـی و پرورشـی، طر جامعـه معلولیـن بـوکان هم چنیـن تـالش 
ح هایی  پیشـنهادی معلولین را به مسـئولین و مخصوصا اعضای شـورای شـهر بوکان ارائه دهد. طر

کنـی بی سـوادی در میـان آن هـا منجر شـود. کـه بـه ارتقـای دانـش معلـوالن و ریشـه 

اشتغال معلولین
کـردن زمینه هـای مناسـب  کوشـیدە اسـت بـا فراهـم  گفتـه خسـروی، جامعـه معلولیـن بـوکان  بنـا بـر 
که  کمـک بـه رفع بـی کاری معلولین  جهـت به کارگیـری اسـتعدادها و توانایـی اعضـا، ایجـاد اشـتغال و 
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ح هایی به مسـئولین  خـود موجـب معضـالت اقتصـادی و اجتماعـی فراوانی برای آنان شـدە بود، طر
راه انـدازی مشـاغل  کسـب تسـهیالت جهـت  بـرای  را  زمینـه  تـا  ارائـه دهـد  مربوطـه و شـورای شـهر 
کار آفرینـی آنـان فراهـم آورد. ایـن امـر نسـبتا موفقیـت آمیـز بـودە و تنـی چنـد از معلولیـن  معلولیـن و 
کارگاه  موفـق بـه دریافـت وام خود اشـتغالی از موسسـههای مالـی اعتبـاری شـدە اند. هم چنیـن یـک 
گرفته اسـت. این  خیاطـی بـا امکانـات الزم احـداث و در اختیـار اعضـای عالقه منـد بـه این حرفه قرار 
کارخانـه حولـه هنـر تبریـز ببنـدد تـا حوله هـای مـورد نظـر  کارگاه موفـق شـد در سـال ۹۵ قـراردادی بـا 
توسـط معلولیـن خیـاط در بـوکان تهیه شـوند. با همکاری افراد سرشـناس، خیریـن و فعالین مدنی، 

حـس تعـاون ونـوع دوسـتی در حـال تقویـت اسـت.

کمبودها چالشها و 
خسـروی عملکـرد مسـئولین شـهر چـون فرمانـداری، شـهرداری، شـورای شـهر و سـازمان جمعیـت 
هـالل احمـر را در قبـال خواسـت ها و منافـع مجمـع نسـبتا قابـل توجـه ارزیابـی می کنـد، امـا معتقـد 
که عزل و نصب مکرر شـهردار بوکان در طول چهار سـال اخیر بر تامین خواسـته های معلولین  اسـت 
گذاشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال جـدال بـر سـر تعلـق مـکان دفتـر جامعـه معلولیـن هنوز  اثـرات منفـی 
کـز درمانـی ویـژە معلـوالن از  بـه صـورت موضوعـی الینحـل باقـی مانـده اسـت. وی افـزود:» نبـود مرا
جملـه چالش هـای معلولیـن شـهر بـوکان اسـت. هـم چنیـن نبـود پارکینـگ یـا فضای مناسـب جهت 
عبـور و مـرور راننـدگان معلـول و یکسـان بـودن مجـازات معلولیـن و غیـر معلولیـن در قوانیـن ترافیـک 
با وجود عدم تسـهیالت الزم برای معلوالن عادالنه نیسـت و باید فکری برای آن بشـود.« خسـروی 
کـه از صنـدوق  مشـکل عمـده جامعـه معلـوالن بـوکان را بودجـه ماهانـه ٨۰ میلیـون ریالـی می دانـد 
بـه  خدمات رسـانی  و  مسـئولین  حقـوق  کفـاف  پـول  مقـدار  ایـن  امـا  می شـود  پرداخـت  بهزیسـتی 
کـه  کـرد  ک و ایـاب و ذهـاب و سـایر خدمـات معلولیـن را نمی دهـد. او ابـراز امیـدواری  مجمـع و خـورا
کمـک بـه جامعـه معلولیـن را جـزو اولویت هـای اجتماعـی و مدنـی خود قـرار دهند. متمـوالن بـوکان 
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نویسنده: سعیدی سیرجانی 
کرمان  استان: 

کرمان  شهر: 
چالش ها:

• حاشیه نشینی 
• فقر 

• ضعف مدیریت شهری 

کشـور، بی آن کـه لـوازم و ضرورت هـای آن بـرای رشـد  رشـد پرسـرعت شهرنشـینی در نقـاط مختلـف 
پایاپای اجتماعی و اقتصادی و توسـعه فرهنگی مهیا شـده باشـد، عوارضی به همراه داشـته و دارد 
کیفیت  گرفته اسـت. حاشیه نشـین ها به خاطر چالـش با  کشـور را  گریبـان اغلـب شـهرهای بـزرگ  کـه 
پایین زندگی و خدمات شـهری، در معرض انواع و اقسـام مسـائل و آسـیب های اجتماعی هسـتند. 
کـم سـوادی و فقـر فرهنگـی همـراه می شـود بـا عوارضـی هم چـون اعتیـاد و  کنـار  فقـر و بـی کاری در 

قاچـاق؛ و دزدی و تن فروشـی و طـالق و دیگـر آسـیب ها و مسـائل اجتماعـی.

نیسـت؛  پایتخـت  پرحاشـیه ی  و  پرغصـه  حکایـت  حاشیه نشـینی،  بی پایـان  و  تلـخ  داسـتان 
کرمان بـا جمعیتی بیـش از ۵۰۰ هزارنفر نیز  ج و زاهـدان نیسـت.  کـر هم چنان کـه محـدود بـه مشـهد و 
گریبـان اسـت. هـزاران ایرانی، و عمدتـا اهالی نقـاط دورافتاده و  بـا مشـکل حاشیه نشـینی دسـت بـه 

حاشیه نشینی در کرمان؛ داستان ناتمام
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کرمان )ازجمله شـهرک سیدی، شهرک چهارده  کرمان، سال هاسـت در حاشـیه  کم امکانات اسـتان 
کرده انـد و هم چنـان در ایـن حاشـیه ها بـا  معصـوم، روسـتای اهلل آبـاد و شـهرک امـام حسـن( بیتوتـه 
کـه  کـرد  کرمـان اعـالم  گذشـته، شـهردار  کـه سـال  گـون درگیرنـد. ایـن درحالـی اسـت  گونا مشـکالت 
کرمـان انجـام شـده و حاشیه نشـینی بیـش از  بـرای مقابلـه بـا حاشیه نشـینی، حرکتـی »ضربتـی« در 

۹۵ درصـد متوقـف شـده اسـت.
گذشـته، حاشیه نشـین های  کـه همیـن دی مـاه  نشـده؛ چنـان  امـا حـل  مشـکل حاشیه نشـین ها 
شـهرک سـیدی در اعتـراض بـه تخریـب خانه هایشـان توسـط عوامـل قضایـی و شـهرداری، دسـت 
کش بـا نیـروی انتظامـی  کشـا کار بـه آتـش زدن السـتیک و  بـه اعتـراض علنـی و دسـته جمعی زدنـد و 

کشـید. هـم 
کرمـان( بـا خوشـوقتی از »رفـع  مقام هـای قضایـی و اجرایـی منطقـه )ازجملـه دادسـتان و فرمانـدار 
کـه  کرمـان هـم معتقـد اسـت  رییـس شـورای شـهر  اراضـی خبـر می دهنـد.  تصـرف« صدهـا هکتـار 
کمیسـیون مـاده ۱۰۰ و زیـر نظـر شـورای تأمیـن اسـتان انجـام شـده و قانونـی  تخریب هـا براسـاس رأی 
زندگـی  ادامـه  و  آوارگـی  از  امـا  حاشیه نشـین ها  اسـت.  نبـوده  درسـتی  کار  مـردم  اعتـراض  و  بـوده 

می گوینـد. کاسـتی  و  پرمشـقت 

کنند؟ حاشیه نشین ها چه 
کـه بـه امیـد بهبـودی در وضـع  حاشیه نشـین ها قربانـی اوضـاع نابسـامان اقتصادی انـد؛ مظلومانـی 
کرده انـد و بـا خریـد زمینـی ارزان، بـه ساخت و سـاز  کاشـانه اصلـی خـود را تـرک  زندگی شـان، خانـه و 

مشـغول شـده اند.
کن  سـا پیـش  سـال   ۱۰ حـدود  مـن  می گویـد:  سـیدی  منطقـه  قدیمـی  کنان  سـا از  یکـی  اسـماعیل 
کـردم و دو تـا بچـه دارم. زمیـن را هـم خریـدم. هرچنـد هیـچ امکاناتـی بعـدا  سـیدی شـدم. ازدواج 
کـه خانـه و  بـه مـا داده نشـد. نـه آبـی، نـه برقـی. بـرق را مجبـور شـدیم از دکل هـا بگیریـم. حـاال هـم 
که نتوانسـته اند مدرسـه  کجا بروم؟ بچه هایی  کوچک  کجا بروم؟ با دو بچه  کاشـانه ام ویران شـده. 

برونـد تـا حـاال؟
کـه صحبت هایـش بـا مـن مشـکل امنیتـی برایـش نـدارد، توضیح  اسـماعیل وقتـی مطمئـن می شـود 
کرده  کـه هزینه هایـش را در ایـن چنـد سـال از راه خرده فروشـی مـواد مخدر و قاچـاق تأمین  می دهـد 
کـه شـامل تعـدادی آواره اسـت، همـه مسـتأصل، در جسـتجوی  اسـت. او تنهـا نیسـت. در جمعـی 

محلـی جدیـد بـرای اسـکان موقت هسـتند.
برگـردد.  کرمـان  بـه روسـتایش در جنـوب  از ۱۵ سـال  بعـد  کـه نمی توانـد  کیـد می کنـد  تا نیـز  کاظـم 
کرمـان، الاقـل می توانـد  کـه اینجـا در حاشـیه  کار نیسـت و توضیـح می دهـد  او می گویـد: خبـری از 
کـه ایـن »بـه هـر شـکل« یعنـی چـه؛  کنـد. او توضیـح نمی دهـد  هزینه هایـش را »بـه هـر شـکل« تأمیـن 

امـا حـدس زدنـش چنـدان دشـوار نیسـت.
کـه در جنـوب  کرمـان برنمی گـردد؛ بـرای همیـن اسـت  مشـکل حاشیه نشـینی فقـط بـه یـک نقطـه 
کرمـان هـم مشـکل بـه قـدر الزم آشـکار اسـت. شـهرک چهـارده معصـوم )فـاز سـه شـهرک صنعتـی و 
را  بـه شـکل غریبـی محرومیـت حاشـیه ها  کـه  اسـت  از مناطقـی  یکـی دیگـر  روسـتای شیشـه گری( 

می کنـد. آشـکار 
کی  کشـیده شـده؛ زمین هـای خا کـه بـه ایـن سـو و آن سـو  از تیرهـای چـراغ بـرق منطقـه، سـیم اسـت 

کار نیسـت. گل آلـود می شـود و خبـری از درمانـگاه و مدرسـه در  بـه انـدک بارانـی 
می گویـد:  دارد،  بغـل  در  را  سـال هاش  دو  فرزنـد  درحالی کـه  شـهرک  کن  سـا زنـان  از  یکـی  صدیقـه 
گاز یعنـی چـه؟ بـدون بـرق و  نمی توانیـد بفهمیـد زندگـی بـدون آب سـالم یعنـی چـه؟ زندگـی بـدون 
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را فریـاد می کنـد. کـودک آشـکارا نشـانه های سـوء تغذیـه  بـدون بهداشـت یعنـی چـی؟ 
کمتر از سـی سـال دارد و او هم به وضوح دچار سـوء تغذیه و بیماری پوسـتی و  که  راحله زن جوانی 
الغـری اسـت، ضمـن تاییـد حرف هـای صدیقـه می گویـد: شـوهر مـن بیکار شـده؛ بـرادرم بیکار شـده؛ 
کنـم. از  کمـی سـیر  کوچکـم را  کـه دو پسـر و دختـر  کـه مـن از شـکم خـودم می زنـم  خـدا شـاهد اسـت 

کنیم؟ که زندگـی  کجـا بیاوریـم 
لبـاس تـن او و فرزندانـش، مثـل نـوع لبـاس صدیقـه از شـدت فقـر و عمـق فاجعـه در ایـن منطقه خبر 

می دهـد.
که  کوچکی اسـت  کار نیسـت. اتـاق  راحلـه مـرا بـه درون خانـه اش دعـوت می کنـد؛ نشـانی از خانـه در 

کمـی ظرف، شـده آشـپزخانه. گاز پیـک نیـک و  گوشـه ای از آن بـا یـک 
کـه راحلـه می گویـد خیلـی از شـب ها و بـا  کـرده؛ چراغـی  اتـاق را فقـط یـک المـپ ۱۰۰ آفتابـی روشـن 
کـه آسـمان  برقـی  بـرق، خامـوش و قطـع می شـود؛ سـیم های  اتصـال سـیم های  اثـر  بـاد، در  وزش 

بی شناسـنامه. و  غیرمجـاز  برق هـای  کـرده؛  پـر  را  کوچه هـا 
گـواری و سـختی زندگـی را جیـغ می زننـد. و در میـان  گل آلـوده شـهرک، فقـر و بیمـاری و نا کوچه هـای 
ـکه می گویند شناسـنامه ندارندـ  ایـن وضـع آزاردهنـده، دیـدن چهـره زنان معتـاد، و مهاجران افغانـ 

بـر رنـج بیننـده می افزاید.
کودکـی لبـاس مناسـبی نـدارد؛ هرچنـد سرخوشـی و بی خبـری بچه گانـه،  در میانـه  زمسـتان، هیـچ 
کفش هـای پـاره و  کـه بـا  کودکانـه، بـاز بـر سـختی ها فائـق آمـده و دیـدن بچه هایـی  و شـور و نشـاط 
گل و بـاد، ایـن سـو و آن سـو می دونـد، حسـی متناقـض می زایـد: امیـد  بـدون جـوراب در میـان آب و 

و ناامیـدی…

حکایت هم چنان باقی است
حاشیه نشـین ها حاصـل دو نیـروی متفـاوت امـا در عمـل هم سـو هسـتند: از یـک سـو، جذابیت هـا و 
فوایـد زندگـی شهرنشـینی و سـودهای مترتـب بر اقامت در شـهر مقصد، و از سـوی دیگـر، دافعه  مبدأ 

و سـختی های و زیان هـای محـل سـکونت اولیـه و زادگاه.
شـهرها  توسـعه  بـا  و  می گیـرد  شـکل  حاشیه نشـینی  و  می شـود  آغـاز  مهاجـرت  کـه  اسـت  چنیـن 
کرده انـد.  کـه آن را اسـکان غیررسـمی و اسـکان نابهنجـار هـم توصیـف  افزایـش می یابـد؛ رخـدادی 
که سـاختار  حاشیه نشـینان اغلـب در زندگـی شـهری ادغـام نشـده اند؛ در فضاهایـی زندگـی می کننـد 
سـالمی بـرای سـکونت نـدارد و از مختصـات متعـارف و اسـتانداردی برخـوردار نیسـت. نظـم شـهری 
اقتصـادی  گی هـای  ویژ و  جغرافیایـی  شـرایط  در  رو،  همیـن  از  نیسـت.  موجـود  حاشـیه ها  در  هـم 

افزایـش می یابنـد. رنگارنـگ متولـد می شـوند و  منطقـه، مسـائل و آسـیب های اجتماعـی 
کـردن صـورت  ک  پـا زاویـه  از  تنهـا  آسـانی نیسـت؛ شـوراها نمی تواننـد  کار  بـر چنیـن وضعـی،  غلبـه 
زندگـی می کننـد،  کرمـان  کـه در حاشـیه شـهر  روبـرو شـوند. هـزاران شـهروندی  بـا موضـوع  مسـاله 

زندگی انـد. ادامـه  بـرای  حمایـت  نیازمنـد  درنهایـت 
بـه وظیفـه خـود در قبـال حاشیه نشـینان توجـه  بایـد  کـه  کرمـان چنـان  گـر شـورای  ا خوشـبختانه 
کـردن صـورت مسـاله هسـتند، در جامعـه مدنـی  ک  نکـرده، و شـهردار و فرمانـدار تنهـا بـه دنبـال پـا

نیسـت. کـم  نوع دوسـتانه  نگاه هـای  و  پرهمـت  دسـت های 
کـه  نیسـت  مهـم  آن هـا  بـرای  کـه  اسـت  گفتـه  کرمـان  اسـتان  بانـوان  سـالمت  انجمـن  مدیرعامـل 
کن شـده اند؛ به باور وی، رسـیدگی به حاشیه نشین ها  حاشیه نشـین ها از چه طریقی در حاشـیه سـا
کمـک  کیـد می کنـد: »اینکـه آن هـا دارای مجـوز هسـتند یـا نـه دلیلـی بـرای  »وظیفـه « اسـت. وی تا
کـه مـردم در آن مناطـق هسـتند و زندگـی می کننـد  نکـردن بـه آن هـا نمی شـود؛ برعکـس تـا زمانـی 

شهروند خبرنگار

۱۸۲

کرمان؛ داستان ناتمام حاشیه نشینی در 



وظیفـه رسـیدگی بـه آن هـا را داریـم و نبایـد نسـبت بـه آن هـا بی تفـاوت باشـیم.«
گروهـی دیگـر از شـهروندان نیکـوکار، بـرای امدادرسـانی بـه اهالـی  ایـن سـازمان مردم نهـاد همـراه بـا 

گام نخسـت فعـال شـده اند. منطقـه و بهبـود وضـع غذایـی آن هـا در 
گـوار بـه ایـن زودی پایـان  حکایـت حاشیه نشـینی در ایـران هم چنـان ادامـه دارد و داسـتان تلـخ و نا
اطمینـان  بـا  می دهـد.  مثبـت  انـرژی  می تابـد،  مدنـی  جامعـه  از  کـه  امیـدی  نـور  یافـت.  نخواهـد 
کـرد و بـه جامعـه  کـه بهبـود ترکیـب شـوراها ایـن نـور را برجسـته تر و موثرتـر خواهـد  گفـت  می شـود 

مدنـی جـان خواهـد داد.
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نویسنده: حسن اورمالی 
استان: آذربایجان غربی 

شهر: ارومیه
چالش ها:

• دست فروش 
• استخدام های غیرقانونی

• ضعف مدیریت شهری 

داغ  اخبـار  از  روزهـا  ایـن  مجـوز  بـدون  و  کتـاب  و  بی حسـاب  اسـتخدام های  و  شـهرداری ها 
کـه  حـوزه ی شـهری ایـران اسـت. در تهـران جـذب ۴۲۰۰ نفـر نیـروی خـاص در بهره بـرداری متـرو 
۵۰ درصـد زیـر دیپلـم، ۳۰ درصـد زیـر پنجـم ابتدایـی بـا حقـوق بیـن ۹ تـا ۱۱ میلیـون تومـان در 
کـه بحـث اسـتخدام های فامیلی  صـدر اخبـار شـوراها و شـهرداری اسـت و از اهـواز خبـر می رسـد 

کشـیده شـده اسـت. غیرقانونـی در شـهرداری بـه صحـن شـورای شـهر 
گـر اعتراض هـا و  کار خـود مشـغول اسـت و ا امـا شـهرداری ارومیـه در سـکوت شـورای شـهر بـه 
کـه اغلـب در شـبکه های اجتماعـی نمـود پیـدا  انتقادهـای مـردم و پرسـش گری فعـاالن مدنـی 
ببیننـد  و  شـوند  بیـدار  ارومیـه  مـردم  روز  یـک  تـا  نمی خـورد  تـکان  آب  از  آب  نباشـد،  می کنـد 

را فروختـه اسـت. کل شـهر  شـهرداری 

چوب حراج شهرداری به ارومیه
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گذشـته  کـه در بهمـن مـاه  در جلسـه ی نشسـت خبـری شـهردار ارومیـه بـا اصحـاب رسـانه ایـن شـهر 
کـه »ابهاماتـی در افـکار عمومـی ایجـاد شـده«  برگـزار شـد، محمـد حضرت پـور، شـهردار، بـا بیـان ایـن 
ح شـده  که آماده اسـت همه پرسـش ها را پاسـخ بدهد و از حاضران خواسـت تا مطالب طر کرد  اعالم 
کسـی »تضعیـف« نشـود. او بـا اشـاره بـه ایجـاد »تقابـالت ناخوشـایند«  کسـی باشـد تـا  بـدون ذکـر نـام 
کـه برخـی انتقـادات به حـق  گفـت  از سـوی اطرافیـان نماینـدگان و مـردم شـهر در فضـای عمومـی، 
که نتیجه جلسـه به  کـرد  اسـت و بایـد در فضـای عقالنـی پاسـخ داده شـود. شـهردار ارومیـه خواهـش 
فضـای هم دلـی و وفـاق و تعامـل از رسـانه ها منجـر شـود و خروجـی جلسـه، توسـعه ی شـهری باشـد. 

کـه و توسـعه ی شـهری چگونـه؟ امـا فضـای هم دلـی بـا 

کیست؟ شهردار ارومیه 
خـرداد مـاه سـال ۱۳۹۱ در پـی برکنـاری علیرضـا عصمت پرسـت، محمـد حضرت پـور بـا ۷ رای موافـق 
شـورای شـهر بـه عنـوان شـهردار انتخـاب شـد. حضرت پـور پیـش از آن سـابقه ی اجرایـی چندانـی 
نداشـت. او در انتخابـات دور سـوم بـه شـورای شـهر پیوسـته بـود و پیشـتر تنهـا بـه عنـوان رییـس 
گفته ی خـودش بعد از  کـه به  کار داشـت. نماینـده ای  سـتاد انتخابـات یـک نماینـده مجلـس تجربـه 
کرد. انتخاب حضرت پور به عنوانب چهل و سـومین شـهردار ارومیه در  شـهردار شـدن از او حمایت 
کس انتظار نداشـت من به عنوان شـهردار انتخاب  گفتـه ی خـودش »هیچ  یـک روز اتفـاق افتـاد. بـه 
بشـوم؛ خـود را در معـرض رای قـرار دادم و شـورا هـم بـه مـن رای داد«. ایـن انتخـاب از سـوی برخـی 
کنـون  چهره هـای فعـال منطقـه انتخابـی سیاسـی و نـه بـر اسـاس شایسته سـاالری قلمـداد شـد و تا

نیـز انتقادهـای بسـیاری از او می شـود.

ارومیه حراج!
پاسـخ  اصلـی  پرسـش های  بـه  امـا همـواره  پاسـخ داده،  زیـادی  پرسـش های  بـه  آقـای حضرت پـور 
بـه  شـهرداری  در  طالتپـه  روسـتای  مـردم  از  زیـادی  عـده  اسـتخدام  دربـاره  مثـال  اسـت.  نـداده 
از مـردم طالتپـه در شـهرداری  کنیـد یـک درصـد  ثابـت  توانسـتید  گـر شـما  ا جـای پاسـخ می گویـد: 
کـه حضرت پـور اهـل آن جاسـت ۷۵۰  اسـتخدام هسـتند مـن اسـتعفا می دهـم. روسـتای طالتپـه 
کـه از بسـتگان، اقـوام  نفـر جمعیـت دارد و منتقـدان می گوینـد بیـش از ۴۰ نفـر از اهالـی ایـن روسـتا 
و هم روسـتایی های آقـای حضرت پـور هسـتند، بـدون مجـوز در شـهرداری اسـتخدام شـده اند، در 
که شـهرداری با بحران بودجه روبه روسـت و نتوانسـته حقوق معوقه پرسـنل خود را بپردازد.  حالی 
ج می کند تـا برادرزاده های  کـه از جیب خود پـول خر حضرت پـور در پاسـخ بـه ایـن انتقادهـا می گویـد 
خود را وارد شـهرداری نکند. اما مشـاهدات از اسـتخدام های تازه در شـهرداری ارومیه چیز دیگری 
می گوید. طبعا اسـتخدام روسـتاییان و اشـتغال زایی برای آنان نیکوسـت، اما طالتپه تنها روسـتای 
گرفتن سـایر روسـتاها و مهم تـر از آن نقض  ارومیـه نیسـت و ایـن توجـه ویـژه بـه آن، بـه معنـی نادیـده 
کارشناسـی ارشد فراوانی  کارشناسـی و  که دانش آموختگان مقطع  شایسته سـاالری اسـت، در حالی 

کارنـد. غ التحصیلـی هم چنـان جویـای  کـه بعـد از سـال ها فار در ارومیـه هسـتند 

واسـطه ی  بـر شـرکت های  توانایـی در مدیریـت  عـدم  و  بـه سـوء مدیریـت  را  منتقـدان حضرت پـور 
کارگران اسـت؛ اما  کـه نتیجـه ایـن سـوءمدیریت بـه تعویق افتادن حقـوق  شـهرداری متهـم می کننـد 
کـه بـرای حـل مشـکالت اقتصـادی شـهرداری بـا همـکاری نماینـدگان ارومیـه در مجلـس  او می گویـد 
که شـهرداری ارومیه  کـردن منابـع مالـی جدید هسـتیم. آقای حضرت پـور می گوید  بـه دنبـال اضافـه 
کاهـش درآمدهای روزانـه از روزی ۳ میلیارد  ۱۱۰ میلیـارد تومـان بـه سیسـتم بانکـی بدهکار اسـت اما 
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شـده  موجـب  بودجـه  کسـری  و  زمیـن  فـروش  شـدن  کـد  را تومـان،  میلیـون   ۳۰۰ روزی  بـه  تومـان 
نتوانیـم آن را بپردازیـم. معلـوم نیسـت آیـا شـهرداری ارومیـه ورشکسـت شـده اسـت یـا نـه؟

وابسـتگی روزانـه بودجـه شـهرداری بـه قیمـت زمیـن بیانگـر بی برنامگـی شـهردار در مدیریـت شـهری 
گـر بـرای جبـران  کنـد و ا گذشـته نتوانسـته یـک درآمـد پایـدار تعریـف  اسـت. شـهرداری در سـال های 

کل شـهر را خواهـد فروخـت. کسـری بودجـه بخواهـد بـه فـروش زمیـن وابسـته باشـد بـه زودی 
که  منتقـدان بـه محکومیـت چهـار ماهه شـهردار و انفصال از خدمت او اشـاره می کننـد. محکومیتی 
کـه مشـکل رای انفصال  شـهردار ارومیـه بـا وجـود اذعـان بـه مشـکالت مالـی شـهرداری اعـالم می کند 
کمک اسـتان دار و با پرداخت  که با شـکایت راه و شهرسـازی اسـتان صادر شـده بود با  از خدمت او 

جریمـه نقدی حل شـد.

پل ها و حضرت پور
کـه شـهردار ارومیـه از افتتـاح یـک پل یا تقاطـع غیرهمسـطح در ارومیه در هر  تابسـتان سـال ۹۳ بـود 
که دوسـتانش بـه طنز به او  ۵۰ روز یـک بـار خبـر داد. او چنـان از ایـن پروژه هـای پی درپـی راضـی بـود 
لقـب »حضرت پـل« دادنـد. امـا منتقـدان بخشـی از ایـن پروژه هـا را صرفا تبلیغاتـی، هزینه بر و به ضرر 
کـه بـه موقـع افتتـاح نمی شـود و بودجه هـای فراوانـی صـرف  محیط زیسـت ارومیـه ارزیابـی می کننـد 
کنون چندین بـار به تعویق افتاده  کـه افتتاح آن تا  آن شـده اسـت. بـرای مثـال پـروژه پـل آذربایجان 
کـه قـرار بـود بـه عنـوان بزرگ تریـن پـل ارومیـه شـناخته شـود در تاریـخ ۲۰ مهـر مـاه  اسـت. ایـن پـروژه 
کلنـگ زده شـد و حضرت پـور قـول داده بـود ۱۲ مـاه بعـد یعنـی در مهرمـاه ۹۴ افتتـاح شـود  سـال ۹۳ 
کـه  کارهـای زیرسـاختی آن در حـال انجـام اسـت  امـا هنـوز در مراحـل اولیـه اسـت و شـهردار می گویـد 
که در حال حاضر  کالهبـرداری بزرگ در پروژه مشـارکتی رزت  دیـده نمی شـود. هم چنیـن در موضـوع 
بـه حالـت تعلیـق درآمـده اسـت، شـهرداری نقـش مسـتقیم دارد امـا از پذیـرش اشـتباه و نقـش خـود 
کنـون افتتـاح شـود  کـه قـرار بـود تا گردشـگری اسـت  سـر بـاز می زنـد. ایـن پـروژه یـک مجتمـع تجـاری 
کرده انـد هـدر رفتـه اسـت و  کـه در آن جـا سـرمایه گذاری  امـا بـه نتیجـه ای نرسـیده و پول هـای مـردم 

کسـی پاسـخ گو نیست.
کـه در ایـام انتخابـات مجلـس تبلیغـات آن در  یـک قـول دیگـر شـهردار ارومیـه ترامـوای ارومیـه بـود 
که به وضوح یکی از نمونه های  خیابان ها پر شـده بود اما بعد از انتخابات به فراموشـی سـپرده شـد 

بـارز اسـتفاده ی انتخاباتـی از نیازهـای شـهروندان بـرای اهـداف تبلیغاتی شـهرداری اسـت.
کرده اسـت  کـرده ۳۳۱ میلیـارد تومان پـروژه در دهه فجر افتتاح  گفتـه ی منتقـدان شـهردار اعـالم  بـه 
امـا مـردم ارومیـه امسـال حتـی یـک پـروژه ی قابـل ذکـر هـم ندیده انـد. شـهردار و امکانات شـهرداری 
کنون نیز بر انتخابات شـورای شـهر  گذشـته وقت و همتش صرف انتخابات مجلس و ا در یک سـال 
متمرکـز شـده و پروژه هـا تنهـا بـر روی بنرهـای تبلیغاتـی نمایـش داده می شـود و دربـاره ی حسـاب و 
گزارش مسـتندی ارائه نمی شـود. ج شـده  گفتـه می شـود بـرای این پروژه ها خر کـه  کتـاب پول هایـی 

ارومیـه  در  مدنـی  فعـاالن  کـه  اسـت  مسـائلی  از  دیگـر  یکـی  دست فروشـان  مشـکالت  بـه  رسـیدگی 
نسـبت بـه آن اعتـراض دارنـد. آن هـا معتقدنـد شـهرداری وظیفـه داشـته در ایـن سـال ها بـا ایجـاد 
کنـد  کمـک  کنـد و  بازارهـای محلـی و بازارچه هایـی بـرای دست فروشـان ایـن شـغل را سـامان دهی 
کـه بـه دنبـال رزق حـالل سـعی و تالش می کنند اشـتغال داشـته باشـند، اما متاسـفانه  مـردم فقیـری 
کاری ندارند، پـس از انتخابات  کـه در ایـام انتخابـات با دست فروشـان  نیروهـای سـدمعبر شـهرداری 

کارگـران مسـتمند می افتنـد. بـا خشـونت و باتـوم و لگـد بـه جـان ایـن 
کـه در شـهرداری ارومیـه در اختیـار دارد بـرای انتخابـات آینـده  محمـد حضرت پـور بـا همـه امکاناتـی 

شـورای شـهر مهیـا می شـود.
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دارنـد  ارومیـه  گـرو  در  دل  کـه  شایسـته ای  و  متخصـص  نیروهـای  بـه  مـردم  انتخابـات  ایـن  در  آیـا 
کاندیداهـای باصالحیـت امـکان معرفـی خـود را بـه مـردم خواهنـد داشـت؟ آیـا  رای می دهنـد؟ آیـا 
کـرد؟ پاسـخ دقیـق ایـن سـوال ها را پـس از انتخابـات  سرنوشـت شـهر زیبـای ارومیـه تغییـر خواهـد 
کـرد. کاندیداهـای اصلـح را بـه مـردم معرفـی  کـه  کوشـید  کنـون می تـوان  شـوراها می تـوان داد، امـا ا
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نویسنده: حلیمه نیک ضمیر 
کردستان  استان: 

شهر: سنندج 
چالش ها:

• حقوق اقلیت ها 
• حقوق شهروندی 

• ضعف نظارتی شوراها 

گسـترش اسـت، رشـته فقـه شـافعی  کـه رشـته های دانشـگاهی در حـال توسـعه و رو بـه  در حالـی 
سیاسـی  چهره هـای  برخـی  کنـش  وا موجـب  مسـاله  ایـن  شـد.  حـذف  امسـال  کنکـور  دفترچـه  از 
کشـور هم چـون جـالل جاللـی زاده، نماینـده دور ششـم مجلـس  ح  و دانشـگاهی اهـل تسـنن مطـر
و  سـاده نگری  بـه  را  روحانـی  دولـت  و  علـوم  وزارت  مسـئوالن  او  اسـت.  اسالمی شـده  شـورای 
کردند  بی سیاسـتی متهم می کند و می گوید: در چنین مقطع حساسـی رشـته فقه شـافعی را حذف 
کار غیرمتدبرانـه ای اسـت و نـه موقعیـت خارجـی  کـه نـه شـرایط داخلـی پذیرنـده چنیـن  در حالـی 
مهیـای چنیـن تصمیم گیـری عجوالنـه ای اسـت. دلیـل حـذف ایـن رشـته تحصیلی اعالم نشـده، اما 
غ التحصیالنـش وارد بازار  گـر رشـته فقه شـافعی رشـته ای زائد اسـت و فار آقـای جاللـی زاده می گویـد: ا

بی تفاوتی شوراها نسبت به حذف رشته 
فقه شافعی

نقض حقوق اقلیت ها و مسئولیت شوراها
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کار بـرای رشـته های تجربـی و ریاضـی بـه وفـور یافـت می شـود؟ کار نمی شـوند، آیـا بـازار 
گفتـه آقـای جاللـی زاده بـه زمـان آیـت اهلل بروجـردی برمی گـردد  کرسـی رشـته فقـه شـافعی بـه  ایجـاد 
کردسـتان و حـاج عبدالرحمـان مهتـدی و علمـای  و بـا دعـوت اسـتادان برجسـته مثـل شیخ االسـالم 
کنکور  کرسـی فقـه جعفـری بوده اسـت. حذف این رشـته تحصیلـی از دفترچه  اهـل سـنت در مقابـل 
کـه جـزو مـردم ایـران  گروهـی  کنش هایـی را در میـان پیـروان اهـل سـنت برانگیختـه اسـت؛  امسـال وا

هسـتند امـا تریبونـی بـرای بیـان نظـرات و دیدگاه هایشـان ندارنـد.

کیست؟ مسوولیت حمایت از حقوق اقلیت ها برعهده 
عـالوه بـر رسـانه های سـنتی و شـبکه های اجتماعـی، یـک نهـاد قدرتمنـد مـدرن بـرای بیـان نظـرات 
و دیدگاه هـای مـردم شـوراها هسـتند. شـوراها و شـورایاری های محله هـا، نهـاد واسـطی بیـن مـردم 
را پی گیـری  بایـد مطالبـات مـردم  کـه  پارلمـان هسـتند  از دولـت و  اعـم  کشـوری  کالن  و مسـئوالن 
کـه می توانـد و بایـد حامـی حقـوق اقلیت هـا و حقـوق  کننـد. در واقـع یکـی از مهم تریـن نهادهایـی 

شـهروندان باشـد، شوراهاسـت.
شـهروندان اهـل تسـنن هشـت پر و تالـش، دربـاره نقش شـوراها نسـبت بـه جلوگیـری از نقض حقوق 
که از جمله حقوق شـهروندی اسـت، معتقدند  شـهروندی از جملـه تحدیـد آزادی عقیـده و مذهـب 

شـوراها بایـد منتقل کننـده دغدغه مردم به مسـووالن باشـند.
کیـد بـر اصـل اتحـاد و لـزوم ایجـاد وحـدت در میـان  کن هشـت پر، بـا تا »عمـران ف« دکتـر داروسـاز سـا
اهـل  قانـون اساسـی اسـت.  ح در  از اصـول مصـر اندیشـه و دیـن و مذهـب  آزادی  مـردم می گویـد: 
کثریـت مسـلمانان جهـان را تشـکیل می دهنـد، امـا در ایـران اقلیت به شـمار می آیند و مانند  سـنت ا
اقلیت هـای قومـی، دینـی و مذهبـی دیگـر مـورد اجحـاف و ظلـم قـرار می گیرنـد. خـود مـن رشـته ی 
تحصیلی ام علوم تجربی بود و در یکی از بهترین دانشگاه های ایران ادامه تحصیل دادم و داروساز 
که شـاید به جای رشـته علوم تجربی می خواسـتم علوم دینی  شـدم اما این حق طبیعی من اسـت 
گسـترش  کنـم. وزارت علـوم بـه جـای  بخوانـم و حـق داشـتم در دانشـگاه های خودمـان تحصیـل 
رشـته های جدیدتـر و ایجـاد امـکان تحصیلـی بیشـتر بـرای اهـل سـنت دارد رشـته های موجـود را نیـز 
کـه بـه مـردم مظلـوم سـنی مذهب در ایـران می شـود. آن هـم از  حـذف می کنـد و ایـن ظلمـی اسـت 
گفتـه ی او بخشـی از دولـت بـه عنـوان مجـری قانـون  کـه شـعارش اعتـدال اسـت. بـه  سـوی دولتـی 
کـرده و متاسـفانه نهادهـای  کنـد، آن را نقـض  کـه حقـوق مـردم اهـل تسـنن را رعایـت  بـه جـای ایـن 
کـه نمایندگانـی از اهـل سـنت هـم در آن حضـور  محلـی مثـل شـوراها و نهادهـای ملـی مثـل مجلـس 

کرده انـد. دارنـد، سـکوت 
حــق آمــوزش و پژوهــش، حــق آزادی اندیشــه و بیــان و هم چنیــن حق دسترســی و مشــارکت فرهنگی 
کــرد.  کــه دولــت از آن رونمایــی  از جملــه حقــوق تصریــح شــده در منشــور حقــوق شــهروندی اســت 
هم چنیــن مطابــق اصــل دوازدهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران هرچنــد دیــن رســمی 
ــی،  ــم از حنف ــالمی اع ــر اس ــب دیگ ــا »مذاه ــت، ام ــری اس ــی عش ــری اثن ــب جعف ــالم و مذه ــران اس ای
کامــل می باشــند و پیــروان ایــن مذاهــب در انجــام مراســم  شــافعی، مالکــی و حنبلــی دارای احتــرام 
کــه پیــروان هــر یــک از ایــن ادیــان  مذهبــی طبــق فقــه خودشــان آزادنــد« و »در هــر منطقــه ای 
کثریــت داشــته باشــند، مقــررات محلــی در حــدود و اختیــارات شــوراها بــر طبــق آن مذهــب  مذاهــب ا

خواهــد بــود«.
کیـد بـر لـزوم رعایـت منشـور حقوق  سـوگند غ. دانشـجوی رشـته حقـوق و سـنی مذهب اسـت. او بـا تا
کنـار بگذاریـم، آقـای روحانـی شـعار تدویـن  کـه  بشـر می گویـد: اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر را هـم 
منشـور حقـوق شـهروندی می دهـد امـا نـه تنهـا اقدامـی بـرای رعایـت حقـوق شـهروندان نمی کنـد، 
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بلکـه دولـت خـودش هـم مـدام حقـوق شـهروندان را نقـض می کنـد. حـذف رشـته ی فقـه شـافعی از 
کنکـور و از سـرفصل های دانشـگاهی مصـداق بـارز نقـض حقـوق شـهروندی اسـت. دفترچـه 

کــه نشــان از تاثیــر تندروهــا بــر سیاســت های دولــت اســت تنــدروی  بــه عقیــده ی او ایــن رفتارهــا 
گروه هــای اقلیــت را هــم تقویــت می کنــد و بدیــن ترتیــب ســنگ روی ســنگ بنــد نمی شــود. او  در 
ــه  ــت و ب ــی نیس ــته ی تحصیل ــک رش ــذف ی ــا ح ــافعی تنه ــه ش ــته ی فق ــذف رش ــد: ح ــح می ده توضی
گرفتــه نشــده اســت. رونــد  معنــی حــذف یــک شــاخه از اســالم اســت. ایــن تصمیــم اشــتباه ســهوی 
گذشــته شــروع شــده، حــاال بــه دانشــگاه رســیده و ایــن خیلــی  کــه در ســال های  ســرکوب اهــل تســنن 

ک اســت. خطرنــا
سـوگند غ. نقـش نهادهـای مدنـی و مسـئوالن محلـی را در ایجـاد صلـح و دوسـتی مهـم می دانـد، اما 
کنکـور یـک تصمیـم محلـی  معتقـد اسـت: تصمیماتـی مثـل حـذف سـرفصل فقـه شـافعی از دفترچـه 
نیسـت. نهادهـای محلـی و شـوراهای شـهر و روسـتا و شـهرداری ها یـا مقامـات مذهبـی می تواننـد 
در محیـط همـان منطقـه تاثیـر بگذارنـد، امـا برخـی تصمیمـات در سـطح ملـی و از سـوی مسـئوالن 
کنـش نشـان دهنـد  گرفتـه می شـود؛ مقامـات محلـی می تواننـد علیـه چنیـن تصمیماتـی وا کشـوری 
کـه در سـطح ملـی تصمیم گیـری می کننـد منتقـل  و خواسـته های مـردم را بـه مسـئوالن و نهادهایـی 
گر این  کننـد و خواسـت مـردم را انتقال بدهنـد و ا کـره  کننـد. آن هـا می تواننـد بـا دولـت و مجلـس مذا
کالن از سـوی مقامـات دولتـی و  کنش هـا زیـاد باشـد ممکـن اسـت تاثیرگـذار باشـد و تصمیم هـای  وا
گرفته شـود. او می افزاید: نمایندگان مجلس در واقع نمایندگان  سـطح باالی حکومت باید درسـت 
کالن سـهیم  و در عیـن حـال در تصمیم گیری هـای  مـردم شـهرهای مختلـف در مجلـس هسـتند 
هسـتند و بـا مدیـران و مسـئوالن منطقـه ای هـم ارتبـاط تنگاتنگـی می تواننـد و بایـد داشـته باشـند 
کالن  کـه از آن برآمده انـد را بـه تصمیم گیـران  و نظـرات شـوراهای شـهرها و روسـتاهای منطقـه ای 
کننـد. بـه بـاور ایـن فعـال مدنـی، اعتـراض نماینـدگان نبایـد بـه نماینـدگان شـهرهای  کشـور منتقـل 
کـه همـه نماینـدگان در برابـر همـه مـردم ایـران مسـوولیت دارنـد. او  سـنی نشـین محـدود شـود، چرا
می افزایـد: نماینـدگان اهـل تسـنن نظـرات مـردم، نهادهـای مدنـی و شـوراهای مناطـق سنی نشـین 
کل  کـه از  کننـد ولـی اعتـراض بـه نقـض حقـوق اقلیت هـا انتظـاری اسـت  را بایـد بـه مجلـس منتقـل 

مجلـس مـی رود.
کرسـی های مهـم دانشـگاهی در سراسـر دنیـا بـرای  صالـح م. یـک روحانـی اهـل تسـنن، بـا اشـاره بـه 
بـه  آن  سـابقه  و  اسـت  تسـنن  اهـل  چهارگانـه  مذهب هـای  از  یکـی  شـافعی  می گویـد:  شـافعی  فقـه 
کنـون حـذف مسـلمانان از سـوی مسـلمانان پسـندیده نیسـت و باعـث  صـدر اسـالم برمی گـردد. ا
کیـد می کننـد امـا چنیـن  کلمـه تا کشـور هـم بـر لـزوم وحـدت  ایجـاد اختـالف می شـود. حتـی سـران 
عملکردهایـی نشـان می دهـد برخـی چنـدان هـم بـه دنبـال ایجـاد وحـدت نیسـتند. او می افزایـد: 
کز  حرکاتـی مثـل بسـتن مسـاجد اهـل تسـنن و برخـورد امنیتـی بـا عقیـده ی دینی سـبب می شـود مرا
کـه بعضـا تفکـرات متحجـر طالبانـی اشـاعه  کسـتان  کشـورهای همسـایه مثـل پا تحصیلـی تنـدرو در 
گر وزارت علوم درایت داشـت باید اتفاقا این رشـته را نگه می داشـت  می دهند بازارشـان داغ شـود. ا

و امکانـات بیشـتری بـرای مشـتاقان علـوم دینـی اهـل تسـنن بـه وجـود مـی آورد.

کند شوراها باید شرایط مفاهمه دینی را بین شهروندان برقرار 
و  او نهادهـای محلـی مثـل مسـاجد و شـخصیت های دینـی معتمـد، شـوراهای شـهر  گفتـه ی  بـه 
کنـار  کـه شـیعه و سـنی در  گروه هـای مردمـی می تواننـد در مناطـق سنی نشـین یـا مناطقـی  روسـتا، و 
کـه  کننـد و نشـان دهنـد  هـم زندگـی می کننـد، بـا ایجـاد امکانـات محلـی، مفاهیـم دینـی را روشـن 
کنـد. در دنیایی  که ایجاد دشـمنی  دیـن و مذهـب بـرای بهتـر شـدن زندگی مردم آمده اسـت نه این 
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کـه  گروه هـای تنـدرو بـه نـام اسـالم حـرکات شـنیعی مثـل تـرور انجـام می دهنـد وظیفـه ی ماسـت  کـه 
نشـان دهیـم اسـالم دیـن رحمانیـت اسـت نـه حـذف همدیگـر و سـرکوب مردمـان خودمـان.

کنـش اعضـای شـورای شـهر نسـبت بـه تضییـع حقـوق اهـل سـنت، بـه پرسشـگری شـهروندان نیـز  وا
ح مطالبـات شـهروندان، از سـوی فعـاالن مدنـی،  کشـیدن آن هـا و طـر مرتبـط می شـود. بـه چالـش 

می توانـد اعضـای شـوراها را نسـبت بـه ایفـای وظیفـه نمایندگـی شـان، سـوق دهـد.
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نویسنده: سارا میکاییلی 
استان: اردبیل 

شهر: اردبیل 
چالش ها:

• بحران آب
• مشکات روستائیان 

• ضعف مدیریت 

کـی آرام آرام می رفـت و غبـار بـه  سـال های خیلـی دوری نبـود وقتـی ماشـین در راه باریکه هـای خا
گل و دار و درخـت. دشـت  کـی بـود امـا اطـراف آن پـر بـود از سـبزه و  آسـمان برمی خاسـت. جـاده خا
بابونه و شـقایق در دو سـوی جاده های اردبیل مثل تابلوی نقاشـی می درخشـید و میان درخت ها 
کنار جـاده یله داده بودند.  گـر نـه، جـوی آبی روان بود و دام ها در سـبزی  و چمن زارهـا رودخانـه ای ا
کودکی هـای مـا؛ همیـن پانـزده بیسـت سـال پیـش. امـا حـاال  سـال های خیلـی دوری نبـود، همیـن 
کوچـک اسـتان اردبیـل مثـل خیلـی جاهـای دیگـر هرچنـد شـکل و شـمایل شـهری مدرن  شـهرهای 
گرفتـه، دیگـر آن صفـای رنگیـن روسـتایی را نـدارد و در شـامه ی رهگـذران بـوی نـاب علـف  بـه خـود 

آب خـورده نمی پیچـد. اردبیـل تشـنه اسـت.
گـر  گفتـه ی فرمانـدار اردبیـل ا کم آبـی جـدی روبه روسـت و بـه  دشـت اردبیـل در ایـن سـال ها بـا خطـر 
از حـاال چـاره ای اندیشـیده نشـود در آینـده ای نزدیـک با زیـان جدی تری روبه رو می شـویم. فرماندار 

اردبیل تشنه است، شورا به دادش برسد
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کشـاورزی، شـرکت آب منطقه ای و دسـتگاه های متولی دیگر را در  اردبیل هم کاری مسـئوالن جهاد 
حـل مشـکالت و تقویت زیرسـاخت های توسـعه ای ضـروری می داند.

مـردم روسـتاهای اردبیـل در زمسـتان بـا سـرما و بـرف دسـت و پنجـه نـرم می کنند. بـا بی برقی و قطع 
کمـی از بهـار می گـذرد،  کـه زمیـن می خواهـد نفـس بکشـد و  گاز در یخبنـدان می سـازند، و همیـن 
کمبود  کم شـده، امـا این  بی آبـی شـروع می شـود. هرچنـد بـارش نزوالت آسـمانی در سـال های اخیر 
کـه مـردم ایـن منطقـه بـا بحـران بی آبـی رو بـه رو باشـند. مشـکل در جـای دیگـری  در حـدی نیسـت 

اسـت؛ در مدیریـت آب!
کم شـده و به زندگی مردم اسـتان اردبیل،  کشـاورزی و آب آشـامیدنی بسـیار  در چند سـال اخیر آب 
کـرده اسـت. آب مایـه ی اولیـه ی زندگـی اسـت و هرچنـد  بـه ویـژه روسـتاییان، لطمـات بسـیاری وارد 

روسـتاییان صبـوری می کننـد، امـا مسـئوالن نبایـد نسـبت بـه این مشـکل بی خیال باشـند.
کشـاورزی و دامـداری در اسـتان اردبیـل، ذخایـر آبـی بـرای ایـن اسـتان بسـیار  گسـتره   بـا توجـه بـه 
کشـاورزی اسـتوار اسـت. اسـتان اردبیل  پراهمیت اسـت و بخش بزرگی از اقتصاد این منطقه بر پایه  
کـه اغلـب در زمسـتان و به صورت برف اسـت، آب مصرفی خود را از سـه  عـالوه بـر بارش هـای فصلـی، 
رودخانـه  بالیخ لـو، قره چـای و قره سـو بـه دسـت مـی آورد و عـالوه بـر آن سـدها و آب خیزهـای طبیعـی 
کشـور ایـران جـزو مناطـق پـرآب جهـان  کمـک تامیـن آب ایـن منطقـه می آینـد. در مجمـوع  نیـز بـه 
کرد و بـا صرفه جویی  محسـوب نمی شـود، بنابرایـن بـا مدیریـت آب بایـد الگوهـای مصـرف را بازبینی 

کـرد. کم آبـی را جبـران  و مصـرف بهینـه، مشـکل 

کم آبی و وظیفه شورا بحران 
کارشـناس منابـع طبیعـی، می گویـد: بـر اسـاس آمـار و اطالعات موجـود منابع آبی  سـعید مینابـادی، 
که  کمتـر خواهد شـد. این در حالی اسـت  اسـتان اردبیـل تـا پانـزده سـال آینـده ثابـت خواهـد مانـد یا 
گزیریم  جمعیـت رو بـه افزایـش اسـت و تقریبـا در ایـن مـدت بـه دو برابـر خواهـد رسـید. بنابراین مـا نا

کنیم. کنتـرل جمعیـت، در زمینـه ی مدیریـت مصـرف آب نیز برنامه ریـزی  ضمـن برنامه ریـزی بـرای 
کمبـود آب هسـت بایـد  گـر در یـک منطقـه  او دربـاره انتقـال آب از حوزه هـای آبـی دیگـر می گویـد: ا
لطمـات  وگرنـه  از منابـع همـان حـوزه جبـران شـود،  بـا مدیریـت درسـت مصـرف، آب  سـعی شـود 
دیگـر  حـوزه ای  بـه  حـوزه  یـک  از  آب  انتقـال  واقـع  در  می زنـد.  محیط زیسـت  بـه  جبران ناپذیـری 
ک منطقه  کیفیت خا کوسیسـتم آن مناطـق را تغییـر می دهـد و تغییراتـی در سـفره های زیرزمینـی و  ا

بـه وجـود مـی آورد.
کـه  گرمـا بـا وجـود ایـن  کـه اصالتـا اهـل یکـی از روسـتاهای نمیـن اسـت، ادامـه می دهـد: در فصـل  او 
انتظـار مـی رود مسـافران بـه ایـن منطقـه بیاینـد و مهاجـران نیز در ایـن فصل ترجیح دهند به روسـتا 
کافـی نمی افتـد.  برگردنـد، امـا بـه خاطـر مشـکالتی مثـل قطعـی همیشـگی آب ایـن اتفـاق بـه انـدازه  
کمتـر از یـک سـاعت جریـان دارد و ایـن زندگـی را سـخت می کنـد. مـردم بـرای همین  اغلـب روزهـا آب 
کـه وقتـی یـک جـا جمـع می شـود، بـه مشـکالت بـزرگ تبدیـل می شـود، مهاجـرت  کوچـک  چیزهـای 
گـر هـر چیـز سـر جـای خودش باشـد، مـردم نیـز می مانند و منطقه  خودشـان  کـه ا می کننـد. در حالـی 

را آبـاد می کننـد.
مینابـادی بـه ضعـف عملکـرد نهادهـای شـهری مثـل شـوراها اشـاره می کنـد و می گویـد: رسـیدگی بـه 
کم آبـی از اصلی تریـن وظایـف شوراهاسـت. چـه از نظـر ترویـج فرهنـگ مصـرف  مسـائلی مثـل بحـران 
ایجـاد زمینه هـای مدیریتـی. در واقـع شـوراها  بـرای  باالتـر  بـا مقامـات  رایزنـی  از نظـر  بهینـه و چـه 

کننـد. حلقه هـای واسـط هسـتند و بایـد درد مـردم را منتقـل و درمـان 
ایـن اسـتان  اردبیـل ۲۶ شـهر  گفتـه معـاون بهره بـرداری شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان  بـه 
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عنبـران،  نمیـن،  اردبیـل،  شـامل  شـهر  هشـت  امـا  بهره مندنـد  شـهری  فاضـالب  و  آب  خدمـات  از 
می برنـد. رنـج  آبـی  تنـش  از  فخرآبـاد  و  الهـرود  خلخـال،  کوثـر،  مشگین شـهر، 

کـه در دو  کم آبـی خبـر داده و توضیـح می دهـد  او از برنامه ریـزی بـرای نجـات ایـن شـهرها از بحـران 
کنیـم و  کردیـم تجهیـزات مناسـب تهیـه  گذشـته بـا اختصـاص ۱۱ میلیـارد تومـان منابـع سـعی  سـال 
کنیـم و بـا خریـد مخـزن هوایـی و تجهیـزات الکترومکانیکـی  زمینـه یـک مدیریـت مطلـوب را فراهـم 

کنیـم در زمـان بحـران مدیریـت درسـتی انجـام دهیـم. سـعی 

کرده فاصله بین مردم و شوراها، بحران ها را تشدید 
نقـش  و  کم آبـی  بحـران  بـا  مقابلـه  راه کارهـای  دربـاره  محیط زیسـت،  فعـال  صفی خانـی،  حسـین 
مسـئوالن منطقـه ای می گویـد: مدیـران بیشـتر بـه فکـر تامیـن بودجـه هسـتند. بودجـه الزم اسـت، 
کنـد تـا مفیدتـر واقـع بشـود. بحـث  ج  کجـا خـر امـا همـه چیـز نیسـت. مدیـر بایـد بلـد باشـد بودجـه را 
هـم فقـط اختـالس و جابه جایـی پـول نیسـت. خیلـی وقت هـا پـول هـم هزینه می شـود، اما بـا هزینه 
کـردن نادرسـت، هـدر مـی رود. برخـی مدیـران دولتـی هـم معمـوال راه کارهایـی مثـل صرفه جویـی و 
کامال درسـت اسـت، اما مشـکل  کار می دانند. این  جلوگیری از تخلفات برداشـت غیرمجاز را چاره ی 
گزینشـی صـورت می گیـرد. معمـوال تخلـف در  گاهـی عمـال ایـن اتفـاق نمی افتـد و یـا  کـه  ایـن جاسـت 
که با تخلف  کسـی مثال آشـنا دارد و بـه طریقی از قبل مطمئن می شـود  کـه  جاهایـی صـورت می گیـرد 
کـرد و  کـه آب، زندگـی اسـت و نمی شـود بـا آن از ایـن شـوخی ها  او برخـورد نخواهـد شـد. در حالـی 

کـه فـرد متخلـف بـرادر مـن مسـئول اسـت یـا غریبـه. نبایـد فرقـی بکنـد 
کار وظیفه ای  گفته ی حسـین صفی خانی، برای حل بحران آب باید فرهنگ سـازی بشـود و این  به 
همگانـی اسـت. او تقویـت شـورایاری ها از سـوی شـوراهای شـهر را یکـی از بهتریـن راه کارهـای حـل 
و  کننـد  تقویـت  را  شـورایاری ها  شـوراها،  گـر  ا می گویـد:  و  می دانـد  اجتماعـی  بحران هـای  همـه ی 
کنـد و با مشـورت مردم و  کارهـای داوطلبانـه رواج پیـدا  گـرد هـم بیاینـد،  شـهروندان مسـئولیت پذیر 
شـوراها و بـا هم دلـی فرهنگ سـازی شـود و بـا هم فکـری راه کارهـای عملـی بومی برای مشـکالت پیدا 
کـه بیـن مـردم و شـوراها فاصلـه زیـاد  کننـد خیلـی از مسـائل حـل می شـود؛ امـا مشـکل ایـن جاسـت 
کار آن هـا ندارنـد. کاری بـه  اسـت و مـردم احسـاس می کننـد اعضـای شـوراها بعـد از انتخابـات دیگـر 

که مردم در زمـان انتخابات خیلی جدی  صفی خانـی ادامـه می دهـد: البتـه روش درسـت این اسـت 
کاندیداهـای شـوراها بخواهنـد و هم چنـان بعـد از انتخابـات ایـن خواسـته ها را  مطالبات شـان را از 
کننـد.  کننـد تـا اعضـای شـوراها خـود را موظـف بـه پاسـخ گویی  کننـد و آن قـدر پی گیـری  پی گیـری 
که در این زمینه فرهنگ سـازی شـود. کار یک روز و دو روز نیسـت و شـاید سـال ها طول بکشـد  این 
که بشـود منتظر فرهنگ سـازی ماند،  و می گوید:  به باور صفی خانی بحران آب جدی تر از آن اسـت 

کرد. بایـد راه کار عملیاتی تـر پیدا 
او اضافـه می کنـد:  کوچـک و روستاهاسـت.  او هم دلـی جوانـان تحصیل کـرده  شـهرهای  پیشـنهاد 
آن هـا بـا انگیـزه و شـور جوانـی می توانند بر محیط زندگی خود تاثیـر بگذارند؛ در خأ آموزش همگانی 
از سـوی رسـانه  ملـی، مـردم می تواننـد بـا هـم بـه راه کارهایی بـرای صرفه جویی در مصرف آب برسـند 
کنند. گروهـی از شـوراها و شـهرداری ها بخواهنـد برای رفع چنین مشـکالتی چاره اندیشـی  و بـه طـور 
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کوجویی  نویسنده: سیمین 
استان: مازندران 

شهر: بندر نوشهر 
چالش ها:

• پروژه های ناتمام 
گردشگری   •

• رونق اقتصادی 

کـه ایجـاد منطقـه آزاد در اسـتان مازنـدران یکـی از دغدغه هـای مهـم شـهروندان  سال هاسـت 
ایـن اسـتان در راه رسـیدن بـه توسـعه اقتصـادی بـه شـمار مـی رود. مناطـق آزاد ایـران به دلیـل 
کار و روادیـد اسـت تحولـی  گمـرک، پـول و بانـک،  کـه شـامل مالیـات،  معافیـت از پنـج قانـون 

بـزرگ را در چشـم انـداز توسـعه هـر منطقـه و اسـتان رقـم خواهـد زد.
بـا قدمتـی ۹۰ سـاله قدیمی تریـن بنـدر  کـه  از بنـادر اسـتان مازنـدران اسـت  بنـدر نوشـهر یکـی 
کـه می تواند  شـمال ایـران بـه حسـاب می آیـد. ایـن بنـدر در غـرب اسـتان مازنـدران واقـع شـده، 

بـا تبدیـل شـدن بـه منطقـه آزاد اقتصـاد ایـن منطقـه را متحـول سـازد.

رویای ایجاد منطقه آزاد

تقابل شرق و غرب در استان مازندران
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از  کـه  کـه بنـدر نوشـهر بـه منطقـه آزاد تبدیـل شـود، مزیت هـای قانونـی فراوانـی دارد  در شـرایطی 
جملـه آن هـا نزدیکـی ۵ دقیقـه ای جـاده چالـوس بـه نوشـهر، آزادی مشـارکت سـرمایه گذاری خارجی 
کامـل سـرمایه های خارجـی و سـود حاصـل از آن هـا، امـکان مشـارکت  تـا سـقف ۱۰۰ درصـد، تضمیـن 
کاال بـدون محدودیت و … اسـت. سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، امـکان ترانزیـت و صـدور مجـدد 
کـه برخـی از آن هـا عبارتنـد از: نـوار مـرزی  گی هـا و مزایایـی دارد  ایـن منطقـه از نظـر جغرافیایـی ویژ
کـه نزدیک تریـن فاصلـه  گیـالن تنهـا چلـک نوشـهر اسـت  کل مازنـدران و  کیلومتـری سـاحلی   ۷۰۰
گرفتـن در  کـوه بـه دریـا را دارد و منظـره ای فـوق العـاده بـه عنـوان یـک جاذبـه توریسـتی اسـت. قـرار 
کریـدور حمـل و  کـه از آن بـه عنـوان  ک،  کریـدور بین المللـی شـمال - جنـوب معـروف بـه نسـترا مسـیر 
کریـدور بنـدر هلسـینکی در شـمال اروپـا را از  نقـل قـرن بیسـت و یکـم آسـیا و اروپـا یـاد می شـود. ایـن 
کشـورهای  طریق روسـیه به بنادر شـمال و جنوب دریای مازندران، بنادر خلیج فارس و سـپس به 

جنـوب و شـرق آسـیا متصـل می کنـد.
کتائـو  کراسنودسـک در ترکمنسـتان، ا گان در روسـیه،  هم چنیـن هم جـواری بـا بنـادر آسـتراخان و ال
کـو در آذربایجـان، نزدیکـی بـه فـرودگاه بین المللـی نوشـهر و نزدیک تریـن منطقـه  در قزاقسـتان و با
کشـور بـه عنـوان بازارهـای مصـرف از دیگر  کـز صنعتـی و پرجمعیـت  کشـور و سـایر مرا آزاد بـه پایتخـت 

مزایـای جغرافیایـی بنـدر نوشـهر اسـت.
امـا متاسـفانه بـا رایزنی هـا و تالش هـای فـراوان نماینـدگان مـردم نوشـهر و چالـوس هنوز بندر نوشـهر 
بـه منطقـه آزاد تبدیـل نشـده اسـت. بـه همیـن بهانـه به سـراغ تعدای از شـهروندان نوشـهری رفتیم 

ح منطقـه آزاد نوشـهر جویا شـدیم. و نظـر آن هـا را در خصـوص طـر
کـه یـک تحصیلکـرده اسـت و اطالعات جامعی در این خصوص دارد، در پاسـخ به نظرخواهی  بابـک 
کـه بـه مـردم شـهرهای غربـی مازنـدران شـده، ایـن  مـا در ایـن مـورد، می گویـد: بزرگ تریـن ظلمـی 
کـه بنـدر نوشـهر تبدیـل بـه منطقـه آزاد  کـه سال هاسـت مسـئولین منطقـه در تـالش هسـتند  اسـت 

شـود و ایـن اتفـاق نمی افتـد.
او بـا یـادآوری اینکـه »در حـال حاضـر بنـدر نوشـهر ۳۶ هکتـار سـاحل خشـک دارد«، می گوید: »شـاید 
کـه زمین هـای اطراف  کـه مسـئولین دوره هـای قبـل انجـام داده انـد ایـن اسـت  بزرگ تریـن اشـتباهی 
گرانـی بیـش از حـد زمین هـا، امـکان  بنـدر را بـرای توسـعه نوشـهر خریـداری نکردنـد و امـروز به دلیـل 

کار وجود نـدارد.« ایـن 
کـه بنـدر نوشـهر را توسـعه  گرفتنـد  وی در ادامـه افـزود: »حـدود ۸ سـال پیـش مسـئولین تصمیـم 
کـه تـوان خریـداری زمین هـای اطـراف را ندارنـد، امـا زمین هـای  دهنـد امـا خیلـی زود متوجـه شـدند 

کمربنـدی قیمـت پایین تـری داشـتند.« آنسـوی 
خ داد و  کـه ر بابـک بـه تغییـر تصمیـم مسـئولین اشـاره می کنـد و می گویـد: »بـا توجـه بـه اتفاقاتـی 
که نمی توان بندر نوشـهر  گرفـت، حال  کـه نتیجـه نـداد، سـازمان بنـادر در آن سـال تصمیم  راه هایـی 
کـه شـرق اسـتانی ها به خاطـر انحصارطلبی خود  را توسـعه داد، یـک بنـدر دیگـر را توسـعه می دهیـم، 
کـه بنـدر امیرآبـاد در برابر بندر نوشـهر قدمت  بنـدر امیـر آبـاد را توسـعه دادنـد. ایـن در شـرایطی اسـت 

و جاذبـه ای نـدارد و مـردم فقـط بـه خاطـر بنـدر بودنـش بـه آنجـا رفـت و آمـد می کننـد.«
او در خصـوص تـالش نماینـدگان نوشـهر و اعضـای شـورای ایـن شـهر، می گویـد: »انصافـا نماینـدگان 
گرفـت و بـا منطقـه آزاد شـدن امیرآبـاد بـه شـدت  کردنـد و رایزنی هـای فراوانـی صـورت  تـالش خـود را 
کردنـد، امـا همیشـه قـدرت شـرق اسـتان بیشـتر از غرب اسـت و ایـن رایزنی ها تـا امروز هیچ  مخالفـت 

نتیجـه ای نداده اسـت .«
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منطقه آزاد پیشکش، یک بیمارستان فوق تخصصی هم نداریم
چـرا  »نمی دانـم  می گویـد:  خصـوص  ایـن  در  کـه  اسـت  نوشـهری  شـهروندان  از  دیگـر  یکـی  مهـدی 
گـر نوشـهر منطقـه آزاد شـود،  مسـئولین اسـتانی بـا منطقـه آزاد شـدن نوشـهر مخالفـت می کننـد. ا

می کنـد.« توجهـی  قابـل  پیشـرفت  اقتصـادی  نظـر  از  مازنـدران  غـرب 
کـه بـه اسـتان مازنـدران تعلـق می گیـرد در شـهرهای شـرقی  او می گویـد: »تمـام بودجه هـای سـالیانه 
هزینـه می شـود، به دلیـل اینکـه مرکـز اسـتان آنجاسـت و تمامـی شـهرهای غـرب اسـتان در مضیقـه 
که  هسـتند. از چالـوس تـا رامسـر یـک بیمارسـتان فـوق تخصصی وجود نـدارد، آنوقت ما توقـع داریم 

کنـد.« کـه اقتصـاد پیشـرفت  کننـد  بنـدر نوشـهر را منطقـه آزاد اعـالم 
گـر نوشـهر بـه منطقـه آزاد تبدیـل شـود، بی شـک اشـتغال زایـی می شـود، مـردم از  وی ادامـه داد: »ا

کلـی تـکان می خـورد. بـی کاری نجـات پیـدا می کننـد، اقتصـاد غـرب مازنـدران بـه 
متوجـه  را  اسـتان  شـرق  نماینـدگان  طـرف  از  خودخواهـی  ایـن  »دلیـل  اینکـه  بـر  کیـد  تا بـا  مهـدی 
کـه بایـد بـه فکر مرکز اسـتان و شـهرهای اطرافش باشـند  نمی شـوم« می افزایـد: »بـه نظـرم همان قـدر 

بایـد بـه شـهرهای غربـی هـم اهمیـت بدهنـد.«
کنان ایـن منطقه اسـت در این خصـوص می گوید: »با تبدیل شـدن  خانـم احمـدی یکـی دیگـر از سـا
نوشـهر بـه منطقـه آزاد رفـت و آمـد توریسـت ها بـه ایـن منطقـه افزایـش پیـدا می کنـد، تجـار داخلـی و 
کار هـم فرهنـگ ارتقـا پیـدا می کنـد و هـم اقتصـاد، مـردم  خارجـی سـرمایه گذاری می کننـد و بـا ایـن 

منطقـه تقریبـا امنیـت اقتصـادی پیـدا می کننـد.«
او می گویـد: »نماینـدگان شـرق اسـتان مازنـدران انحصارطلب انـد و پیشـرفت را فقـط بـرای منطقـه 

خودشـان می خواهنـد بـا نماینـدگان غـرب اسـتان همـکاری نمی کننـد.«
بـا  مشـابه ای  نظـر  خصـوص  ایـن  در  شـهر  شـورای  و  مجلـس  نماینـدگان  تالش هـای  مـورد  در  وی 
کـه نماینـدگان منطقـه بـرای تحقـق ایـن رویـا تالش هـای زیـادی  مهـدی دارد. »بایـد بـه حـق بگویـم 
کـه بنـدر امیـر آبـاد بـه عنـوان منطقـه آزاد اعالم می شـود یکی  کردنـد  کـه اعـالم  کردنـد، حتـی هنگامـی 
کـه غـرب مازنـدران را  گـر ایـن اتفـاق بیافتـد تمـام تالش شـان را می کننـد  گفـت ا از نماینـدگان نوشـهر 

کننـد!« از اسـتان جـدا 
گفـت: »کسـی بـا نماینـدگان نوشـهر و چالـوس همـکاری نمی کنـد و تمـام تالش هـای  خانـم احمـدی 
نماینـدگان بـرای منطقـه آزاد شـدن نوشـهر بی نتیجـه مانـده اسـت و مـردم هم چنـان منتظـر تحقـق 

ایـن رویـا هسـتند. شـاید روزی اتفـاق بیافتـد.«
کالن منطقه ای و ملی اسـت  بـا ایـن وجـود، تصویـب یـک منطقـه به عنـوان منطقه آزاد یـک تصمیم 
گرفتـه، تـا فرمانـداران و  کـه مسـئولین در تمـام سـطح ها از مدیـران شـهری و اعضـای شـورای شـهر 
کشوری در آن دخیل هستند. کالن  استان داران منطقه و در نهایت در سطح هیات دولت و ارگان 

تاش همه جانبه برای تحقق آرزوی مردم منطقه
کثـر نماینـدگان ایـن شـهر و شهرسـتان از هـر فرصتـی بـرای پی گیـری آن بهـره  در سـال های اخیـر ا
کـه اختالفات شـدید بین نمایندگان شـرق و غرب اسـتان  کـرات مجلـس  برده انـد. چـه در سـطح مذا
کـه مسـئولین منطقـه و نماینـدگان در آسـتانه سـفر اسـتانی رئیـس  یـا پی گیری هایـی  انجامیـد. و 
که برخی از اعضای شـورای شـهر نوشـهر در آن مسـیر  جمهوری انجام دادند. و یا بسـتر سـازی هایی 
کـه هم چنـان همیـن مطالبـه را پی گیـری  کمپیـن ۵۰ هـزار امضایـی شـهروندان  گام برداشـتند. و یـا 

می کنـد.
امـا همـه ایـن تالش هـا نتیجـه ای دربر نداشـته و این پرسـش در ذهن بسـیاری از شـهروندان اسـتان 
کـه آیـا واقعـا تبعیـض سیسـتماتیکی در مـورد شـرق و غـرب اسـتان وجـود دارد؟ ایـن  گرفتـه  شـکل 
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کـه چـرا تمـام بودجه هـا  ح اسـت  کنان شـهرهای غـرب اسـتان مطـر پرسـش در میـان بسـیاری از سـا
بایـد صـرف شـرق اسـتان شـود؟ آیـا رویـای سـالیان متمـادی مـردم غـرب اسـتان مازنـدران هم چنان 
در هالـه ای از ابهـام باقـی خواهـد مانـد؟ عملکـرد اعضای شـورای شـهر و مدیران شـهرداری در زمینه 
کشـور چـه  بسترسـازی و تقویـت زیربناهـای مـورد نیـاز بـرای تحمیـل ایـن مطالبـه بـه تصمیم گیـران 
کنان این  کـه بـار دیگـر و در آسـتانه انتخاباتـی دیگر، ایـن دغدغه و رویای سـا بـوده؟ تردیـدی نیسـت 

گوهـای انتخاباتـی مسـئوالن و نامزدهـا خواهـد شـد. گفـت و  منطقـه تبدیـل بـه موضوعـی در 
کـه بـه رای مـردم  کارنامـه و عملکـرد مسـئولینی  آیاانتخابـات، فرصتـی مغتنـم بـرای پرسشـگری از 
ایـن  بـرای  اصلـی  تصمیم گیرنـدگان  شـاید  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  نیسـت؟  دوخته انـد  چشـم 
مطالبـه قدیمـی نباشـند، امـا بی تردید نقش تاثیرگذاری در تصمیم سـازی و بسترسـازی برای تحقق 

گام برداشـته اند؟ ایـن »رویـا« دارنـد. آیـا آن هـا بـه انـدازه الزم بـه سـهم خـود در ایـن مسـیر 
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نویسنده: سعیدی سیرجانی 
کرمان  استان: 

کرمان  شهر: 
چالش ها:

• میراث فرهنگی 
• ضعف نظارتی شورا 

گردشگری   •

گنجینـه فرهنگـی و تاریخـی هـر منطقـه  حراسـت از آثـار تاریخـی و حفـظ آن هـا بـه منظـور پاسـداری از 
گردشـگری نیسـت.  کشـور و خزانه معنوی ایران، فقط وظیفه دولت و سـازمان میراث فرهنگی و  از 
شـوراها فقـط وظایـف اقتصـادی و اجتماعـی و عمرانـی ندارنـد؛ بلکـه مکلـف بـه فعالیـت فرهنگـی 
گـره خـورده  هسـتند؛ یکـی از بایدهـای شـوراها بـا مراقبـت از آثـار تاریخـی و سـرمایه های فرهنگـی، 

است.
کـه ایـن  کارهـای اجرایـی و اقتصـادی شـده اند  متاسـفانه اغلـب شـوراها چنـان درگیـر امـور روزمـره و 
کـه تابسـتان پیـش »خانـه تـوران«،  حـوزه )فرهنـگ و هنـر( را بـه حاشـیه توجـه خـود برده انـد. چنـان 
کـه  عمارتـی تاریخـی چنـد هـزار متـری در منطقـه زعفرانیـه تهـران متعلـق بـه همسـر سـوم رضاشـاه 
خانـه ای اعیانـی بـود و دارای جذابیت هـای فرهنگـی و تاریخـی، بـا بیـل ساخت و سـاز و سـودجویی 
کنـش موثـری به این رخـداد تلخ نشـان نداد. اقتصـادی، تخریـب شـد. شـورای شـهر پایتخـت هـم وا

شورای شهر کرمان و تخریب “خانه شهر”
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کرمـان و بنایـی بـا قدمـت نیـم قرنی را  گریبـان  کـه  ایـن ماجـرای تأسـف بار حـاال چنـد هفتـه ای اسـت 
کرمان”. سـاختمانی قدیمی با معماری خاص، متعلق به دوران پهلوی،  گرفته اسـت: “خانه شـهر 

کرمان شـود. کـه مـی رود قربانی سـاختمان جدید اسـتان داری 

کرمان تأسیس خانه شهر 
مراسـم،  برگـزاری  بـرای  گرفتنـد  تصمیـم  کرمـان  مسـئوالن  کـه  بـود  شمسـی  چهـل  دهـه  اواخـر 
گذارنـد. هزینه هـای سـاختن ایـن بنـا نیـز قـرار شـد از  سـاختمانی ویـژه و زیبـا را در ایـن شـهر بنیـان 

شـود. تأمیـن  کرمانـی  شـهروندان  از  شـده  اخـذ  عـوارض 
کرمـان )علی اصغـر اصفهانی( مسـئولیت طراحی و سـاخت این بنای خاص  یکـی از معمـاران مشـهور 
گرفـت. او بـا تلفیـق دانـش روز و هنـر ایرانـی و معمـاری اسـالمی و نیـز درهم پیوسـتن آن ها  را برعهـده 

کرد. کرمـان را طراحـی و در دو طبقـه احداث  بـا دانـش روز و معمـاری مـدرن، خانـه شـهر 
سـاختن ایـن بنـای ویـژه دو سـالی بـه طـول انجامیـد و درنهایـت در مهرمـاه سـال ۱۳۵۰ خانـه شـهر 

کرمـان در سـیمای زیبـا و دیدنـی و امکاناتـی قابـل توجـه، رسـما افتتـاح شـد.
کرمـان مبـدل و مـکان مناسـبی بـرای برگـزاری مراسـم  کـه بـه سـرعت بـه نمـادی بـرای  سـاختمانی 

گـون اجتماعـی و فرهنگـی و هنـری شـد. گونا

کرمان تخریب خانه شهر 
کرمـان بـه سـال پرحادثـه ۱۳۸۸ برمی گـردد.  حکایـت تعجب برانگیـز و سئوال سـاز تخریـب خانـه شـهر 
کثر جامعه و  کـه در اوج حـوادث بی سـابقه پـس از انتخابـات ریاسـت جمهوری، و درحالی کـه ا زمانـی 
کرمان درگیر رویداد مهم سیاسـی روز بودند، اسـتان دار وقت در دولت احمدی نژاد  نیز اغلب مردم 

کرد. که اسـتان داری غیرکرمانی بود، اقدام به تأسـیس سـاختمان جدید اسـتان داری 
کـه در زمینی  کرمان می گذشـت؛ چرا  کلنـگ آن بـر زمیـن زده شـد از مسـیر خانه شـهر  کـه  سـاختمانی 

بـه وسـعت بیـش از ۲۴ هـزار مترمربع طراحی شـده بود.
کم کـم ماجـرای تخریـب خانه شـهر  کـردن اعتراض هـای خیابانـی و سـرکوب جنبـش سـبز،  بـا فروکـش 

کرمانـی علنـی شـد و در شـهر پیچید. کرمـان بـرای شـهروندان 
ح  اعتـراض مـردم در قالـب امضـای طومـار و اظهارنظـر در مطبوعـات و محافـل و مجامـع محلـی مطـر
دولـت  آمـدن  کار  )روی  دولـت  تغییـر  کـرد.  تعقیـب  را  خـود  مسـتقل  پـروژه  امـا  اسـتان داری  شـد. 

اعتدال گـرای روحانـی( نیـز تأثیـری در ایـن پـروژه نداشـت.
که »خانه شـهر«  گذشـته اسـتان داری از شـورای شـهر خواسـت  که در پاییز سـال  کار به جایی رسـید 
کـرد جـای دیگری به  کـه درخواسـت  کنـش شـورا هـم فقـط ایـن بـود  کننـد. جالـب این کـه وا را تخلیـه 

کافـی بـرای خرید یا سـاخت سـاختمان جدید. شـورا داده شـود. جایـی مناسـب بـا تأمیـن بودجـه 
کنـار ارزش فرهنگـی و  اغلـب اعضـای شـورا دغدغـه دار سـاختمانی زیبـا بـرای شـورای شـهر شـدند و از 

گذشـتند. کرمان  پیشـینه تاریخـی خانـه شـهر 
آن هـا عمدتـا نگـران تهیـه سـاختمانی مناسـب بـرای شـورای شـهر در جایـی خـوب از شـهر هسـتند. 
کرمـان و اهالـی قدیمـی شـهر شـد و اعتـراض  کـه موجـب تأسـف شـهروندان فرهنگ دوسـت  موضعـی 

زیـادی را بـه خصـوص در شـبکه های اجتماعـی برانگیخـت.

اعتراض شهروندان اهل فرهنگ
کـه متعلـق بـه همـه مـردم  کـه بنایـی را  کرمانـی می گویـد: »باورنکردنـی اسـت  نـادر معلـم بازنشسـته 
کند.  کرمـان اسـت، یـک نهـاد دولتـی می خواهـد بـه نفع خـود و برای تغییر سـاختمان خـود، تخریب 
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کرمـان چـه می شـود؟« پـس حقـوق فرهنگـی و هنـری و مدنـی مـردم 
کرمان دارد و اضافه می کنـد: »این خانه با پول  کـه خاطـرات زیادی از خانه شـهر  کیـد می کنـد  نـادر تا
عوارض من و امثال من سـاخته شـده اسـت؛ هیچ مقامی حق ندارد این قدر به حقوق شـهروندان 

بی اعتنایی نشـان دهد.«
کرمـان هـم می گویـد، سـاختمان خانـه شـهر بـه نوعـی حافظـه جمعـی  از پزشـکان قدیمـی  سـعید 
کـه ایـن سـاختمان زیبـا در ایـن شـهر  گـزارش می دهـد: »چنـد دهـه اسـت  کرمـان اسـت. وی  اهالـی 
کـه این طـور راحـت بـه عالئـق اهالـی یـک شـهر  قـرار دارد. ایـن نهایـت بی تدبیـری مسـئوالن اسـت 

کننـد.« کـه بـه نمـاد شـهر تبدیـل شـده، تخریـب  بی توجهـی نشـان دهنـد و سـاختمانی را 
کرمـان بـا حکومـت بیشـتر خواهـد  گـر ایـن خانـه تخریـب شـود، فاصلـه مـردم  کـه ا او اضافـه می کنـد 

. شد
بـرای  بـزرگ  کـردن سـاختمان غـول پیکـر و  کـه مهندسـی عمـران خوانـده هـم می گویـد: »بنـا  رضـا 
کشـورهای توسـعه  کـه در  اسـتان داری در ایـن شـرایط اقتصـادی فاقـد توجیـه اسـت؛ سال هاسـت 
کوچـک شـدن هسـتند. آن وقـت اینجـا، بـه بهـای آسـیب زدن بـه  یافتـه اداره هـای دولتـی در حـال 

یـک اثـر تاریخـی و فرهنگـی، اسـتان داری خـود را بـزرگ می کنـد و مـردم منطقـه را تحقیـر.«
که قدیمی و فرسـوده بودن خانه شـهر آیا توجیه مناسـبی برای  او هم چنین در پاسـخ به این سـوال 
کـه ایـن فقـط یـک بهانه اسـت. اصـل بحث این  تخریـب آن اسـت، پاسـخ می دهـد: »همـه می داننـد 
گرفتـه؛ این  کـه خانـه شـهر در مسـیر پـروژه و سـاختمان عظیـم اسـتان داری و پیرامـون آن قـرار  اسـت 
کـه سـاختمان خانـه شـهر فرسـوده اسـت، واقعـا حـرف بی مبنـا و غیرقابل  ح می کننـد  کـه آقایـان مطـر
قبولـی اسـت. چـرا بـرای تـداوم و مرمـت خانه شـهر هزینـه نمی کنند؟ چرا بـرای بازسـازی و ماندگاری 

ج نمی کنند؟« کمـی خـر آن 
کلی نمایشگاه  کنون در خانه شهر  کید می کند: »تا کرمان هم تا صادق یکی از فعاالن فرهنگی شهر 
گی های معماری خاصی  که ویژ و شـب شـعر و نمایشـنامه  برگزار شـده اسـت. از بین بردن این خانه 

کرمان اسـت.« دارد واقعا آسـیب روانی و ذهنی به اهل هنر و فرهنگ و سـرمایه ی معنوی 

فرجام تلخ یا پایان شادی بخش؟
کرمـان  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  معـاون  جـاری،  اسـفندماه  ابتـدای 
از  متشـکل  کارشناسـی  تیـم  یـک  شـده  قـرار  کـه  داد  خبـر  کرمـان،  اهالـی  درخواسـت  بـه  اشـاره  بـا 
کارشناسـان سـازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسـازی ظرف یک هفته مجموعه خانه شـهر 

کننـد. را بررسـی و نظـر خـود را اعـالم 
آخریـن خبـر مرتبـط بـا خانه شـهر، خبری خوش نیسـت؛ معاونت عمرانی اسـتان داری در جلسـه ای 
که »قرار اسـت تا ۲۰ روز آینده مجوزهای  کرده  کرمان اعالم  با حضور اعضای شـورای شـهر و شـهردار 

گرفته شـود.« الزم جهت تخریب سـالن خانه شـهر 
ظاهـرا اعضـای شـورا در هـراس از پیامدهـای سـوء تخریـب خانـه شـهر بر رونـد و نتیجـه انتخابات آتی 

کنش هـای تنـد و صریحـی نشـان می دهند. کمـی قاطع تـر شـده اند و وا شـوراها، 
کـه »حاضـر نیسـتیم مسـئولیت تخریـب خانه شـهر را بپذیریم  گفتـه  کرمـان  سـخن گوی شـورای شـهر 

و شـورای دوره چهـارم ننـگ تخریـب خانـه شـهر را بـه دوش نمی گیـرد.«
کـه ایـن پـول  کـرده  او از واریـز وجهـی توسـط اسـتان داری بـه حسـاب شـهرداری خبـر داده، و اضافـه 
قـرار بـوده بـرای احـداث جـای جدیـد باشـد و نـه در قبـال تخریـب خانه شـهر. وی در سـخنی معنادار 
کننـد و در قبـال پنـج میلیـارد تومـان شـورا زیـر بـار تخریـب  گفتـه: »می خواهنـد از شـورا باج خواهـی 

خانه شـهر بـرود.«

شهروند خبرنگار
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کرمان زیر بار چنین اتفاق تلخی خواهد رفت؟ آیا شورای شهر 
اقـدام  و  موضـع  تغییـر  نیـز  و  شـهر  خانـه  تخلیـه  عـدم  شـهر،  شـورای  از  کرمانـی  شـهروندان  انتظـار 

اسـت. اسـتان داری 
کرمانـی در شـبکه های اجتماعـی آنالین نسـبت به اقدام اسـتان داری به شـکل  اعتـراض شـهروندان 
که پای حقـوق مدنی  محسوسـی افزایـش یافتـه؛ مخالفـان از یـک طـرف از شـورای شـهر می خواهنـد 
که نگاهی  کرمـان بایسـتند و از طـرف دیگـر از اسـتان دار دولـت روحانـی می خواهنـد  و معنـوی اهالـی 

فرهنگی تـر و برخـوردی معنوی تـر با شـهر داشـته باشـد.
کرمان مشخص خواهد شد. که تا پایان اسفندماه جاری، وضع خانه شهر  به نظر می رسد 

کـه فرجـام بنـای زیبـا و قدیمـی خانـه شـهر هرچه باشـد تلخ یا شـیرین بر  گفـت  بـا اطمینـان می تـوان 
کرمان اثری محسـوس خواهد داشـت. نتیجـه انتخابـات شـورای 
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نویسنده: ماندگاری 
استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد 
چالش ها:

• حاشیه نشینی
• نارضایتی عمومی

• ضعف مدیریت شهری

انتخابـات شـورای شـهر چهارم در مشـهد با پیـروزی قاطع اصول گرایان، به خصـوص جبهه پایداری 
همـراه شـد. از فهرسـت ۲۵ نفـره »حامیـان جلیلـی« ۱۹ نفـر بـه ترکیب شـورای شـهر چهارم مشـهد راه 
کـه در فهرسـت ائتـالف بـزرگ اصول گرایـان یـا جبهـه پیـروان خط  یافتنـد و الباقـی هـم افـرادی بودنـد 
کـه  امـام و رهبـری و دیگـر طیف هـای اصول گـرا قـرار داشـتند؛ فهرسـت مشـهور بـه »هـو المطلـوب« 
محافظـه کاران سـنتی و اصول گرایـان تنـدرو را نمایندگـی می کـرد بـر نتیجـه انتخابـات شـورا اثرگـذار 

بود.
کـه ترکیـب یک دسـت آن از اصول گرایان هـم دل با تولیت  کار آمـدن شـورایی  چهـار سـال پـس از روی 
کارنامـه ای دارد؟ آیـا  گرفتـه، ایـن شـورا چـه  آسـتان قـدس رضـوی و رهبـر جمهـوری اسـالمی شـکل 
اهالـی مشـهد از عملکـرد ایـن شـورا راضـی هسـتند؟ آیـا اساسـا شـورا در چشـم شـهروندان مشـهدی 

کارنامـه آن خودنمایـی می کنـد؟ محسـوس اسـت و 

مشهد کمتر کسی از شورا راضی است
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پاسـخ تریبون های رسـمی منطقه و سـخن گویان شـورا و شـهرداری مشـهد، به شـکلی قابل حدس، 
»مثبت« اسـت و شـامل تجلیل. اما نظر اهالی شـهر چیسـت؟

متاسـفانه نظرسـنجی مسـتقل و قابـل تکیـه ای بـه جهـت علمـی در ایـن خصـوص صـورت نگرفتـه، 
گریزی از رفتن به متن شـهر و هم صحبتی با شـهروندان مشـهدی نیسـت.  کشـف پاسـخ،  پس برای 
کشـف پرسـش های یادشـده و سـوال های مشـابه، بـا شـماری از شـهروندان مشـهدی از  بـه نیـت 

کرده ایـم. گفت و گـو  طیف هـای مختلـف، و بـا شـغل ها و سـلیقه های مختلـف 

کارنامه ناامیدکننده شورای اصول گرا ارزیابی های منفی؛ 
کـه  کیـد می کنـد  کـه در تمـاس بـا شـهرداری مشـهد هـم هسـت، تا نویـد، یـک مدیـر فعـال در مشـهد 
که همان  کار عمرانـی خاصـی نکـرده؛ تنهـا اقـدام پرهیاهوی آن، یک خط قطار شـهری اسـت  »شـورا 
گذار شـده به قـرارگاه  کـه ایـن پروژه هـم پـروژه ای وا هـم فعـال بـه شـکل آزمایشـی افتتـاح شـده؛ بمانـد 
کل سـپاه پاسـداران همین چند روز  کلـی تبلیغات و بـا حضور فرمانده  کـه بـا  خاتم االنبیـاء سـپاه بـود 

پیـش در مشـهد افتتاح شـد.«
مخالـف  کامـال  شـورا،  سـوگیری  نیـز  سیاسـی  و  فرهنگـی  نظـر  از  کـه  اسـت  معتقـد  هم چنیـن  نویـد 
جهت گیری هـای عمومـی و رسـمی دولـت روحانـی اسـت؛ او می گویـد: »تمـام شـهر پر شـده از نمادها 
گرفتـه تـا مدافعـان حـرم و  و شـعارهای مرتبـط بـا باورهـا و عقایـد اصول گرایـان؛ از مخالفـت بـا برجـام 

حضـور نظامـی ایـران در سـوریه و تبلیـغ نظامی گـری و حجـاب و مضامیـن مشـابه.«
که هیچ  مهـدی، فروشـنده عینـک در چهـارراه دکتـرای مشـهد، خیـال مـا را راحـت می کنـد؛ می گویـد 

چیـز از شـورای شـهر نمی دانـد و در اقدامـات شـورا هـم چیـز قابـل اشـاره و مهمـی نمی بیند.
کارنامه  که چیـزی از  کید می کنـد  جـواد یـک فروشـنده زعفـران در بـازار رضـای مشـهد اسـت؛ او هـم تا

شـورا برایش برجسـته و قابل ذکر نیسـت.
از یکه تـازی  بـرای جلوگیـری  کلـی می گویـد، هرچـه باشـد وجـود شـورا  البتـه در یـک اظهارنظـر  وی 

شـهردار مفیـد اسـت.
کارآمد و عقیده محور و سیاسـی  کارمنـد بازنشسـته بانـک نیـز می گوید: »متاسـفانه افرادی نا حمیـد، 
کار آن هـا هم سـویی بـا برنامه های حکومـت بوده و  کـه تنهـا  و بعضـا فرصت طلـب وارد شـورا شـده اند 

کار خاصـی بـرای مردم شـهر انجـام نداده اند.«
کـه بایـد بـرای بهبود وضع  حمیـد هم چنیـن از اینکـه عـوارض دریافتـی از مـردم شـهر و نیـز بودجـه ای 
مشـهد هزینـه شـود، صـرف دولت هـای هم پیمـان در منطقـه و ریخـت و پـاش در ایـام محـرم و صفـر 

گالیـه می کنـد. می شـود، بـه شـدت 
کـه  »مـن  می گویـد:  تخصـص اش  و  حرفـه  بـر  کیـد  تا بـا  او  اسـت؛  مهندسـی  دانش آموختـه  مجیـد، 
گـر ایـن دوسـتان حرکـت و عملکـردی قابـل توجـه و در خـور  مهنـدس عمـران و شهرسـازی هسـتم ا
عمرانـی داشـتند راحـت متوجـه می شـدم؛ ولـی متاسـفانه غیـر حرکـت عمرانـی خـط دو و سـه قطـار 
کـه از خیلـی وقـت پیـش شـروع شـده و بـه ایـن حضـرات ربطـی نـدارد، اقـدام و یـا پی گیـری  شـهری 

ندیـده ام.« دیگـری 
کشـور  وی هم چنیـن بـه ترافیـک سـنگین در مشـهد و وضـع وخیـم آمـد و شـد در دومیـن شـهر بـزرگ 
اشـاره می کنـد و می گویـد: »شـورای شـهر و شـهرداری هیـچ قـدم مثبـت و موثـری بـرای بهبـود ایـن 

کـردن خیابان هـا!« وضـع برنداشـته اند؛ جـز یک طرفـه 
افـراد  و  نمی شناسـد  را  مشـهد  شـهر  شـورای  اعضـای  از  هیچ کـدام  شـخصا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  او 
متخصـص و برجسـته ای نیسـتند، اضافـه می کنـد: »در زمینـه فرهنگـی هـم از ایـن شـورا غیـر تبلیـغ 
کارنامه سیاسـی داشـته  عنوان “پایتخت معنوی” برای مشـهد چیز دیگری ندیدم؛ به نظرم بیشـتر 
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کارنامه عمرانی؛ و برمبنای آنچه شـنیدم متاسـفانه برای تثبیت موقعیت شـغلی و حرفه ای  شـورا تا 
کرده انـد.« خـود و اطرافیان شـان تـالش 

گـر افـراد متخصـص و بـدون انگیـزه سیاسـی و مال انـدوزی در  کـه »مطمئنـا ا حمیـد تصریـح می کنـد 
مسـند شـورا قـرار بگیرنـد بـرای حـل مشـکالت شـهر مفیـد خواهنـد بـود؛ هرچنـد متاسـفانه خیلـی بـه 

ایـن اتفـاق آن هـم در مشـهد بـه دالیـل سیاسـی خوش بیـن نیسـتم.«
کارنامـه شـورای چهـارم مشـهد  مهـدی، از فعـاالن فرهنگـی و مطبوعاتـی مشـهد اسـت؛ او در ارزیابـی 

کـه »ایـن شـورا، ضعیف تریـن شـورای شـهر در چهـار دوره بـوده اسـت.« کیـد می کنـد  تا
اعضـای شـورا،  بـودن  بـه »غیرمتخصـص  ریشـه یابی وضـع موجـود  و  ارزیابـی خـود  وی در توضیـح 
کارآمـد مشـهد،  وابسـتگی شـدید جناحـی آن هـا، انتخـاب مدیـران غیرکارآمـد و در راس آن شـهردار نا
کتـاب توسـط شـورا بـه نهادهـا و ارگان هـای خـاص، غلبـه نگاه سیاسـی و  بخشـش های بی حسـاب و 
ایدئولوژیـک بـر نـگاه تخصصـی و اجرایـی و نیـز وابسـتگی شـدید اعضـای شـورا بـه امـام جمعـه تنـدرو 

مشـهد« اشـاره می کنـد.
از  کـی  کنونـی شـهر حا اقتصـادی مسـتقل مشـهد هـم می گویـد: »وضعیـت  فعـاالن  از  یکـی  حسـن 
ج از برنامه ریزی هـای منطقـی بـوده و بعضـا  کتـاب و خـار نابسـامانی ساخت و سـازهای بی حسـاب و 
کـه بـدون اطـالع و نظـارت  در پروژه هـای بـزرگ در قالـب رانـت و ارتبـاط انجـام می شـود؛ اتفاقاتـی 
خ دهـد؛ امـا متاسـفانه ادامـه دارد و شـورا بـا سـکوت در برابـر ایـن وضـع و بلکـه  شـورای شـهر نبایـد ر
کـرده و می کنـد.« هم دلـی بـا ایـن شـکل از مدیریـت شـهری در عمـل دارد بـه مـردم مشـهد خیانـت 
کـه سـعی می کنـد آهسـته بیایـد و آهسـته  او هم چنیـن اضافـه می کنـد: »از نظـر شـهروندی مثـل مـن 
که توأم با حمایت مردم باشـد،  کاری به سیاسـت نداشـته باشـد، متاسـفانه شـورا عملکردی  برود و 

نداشـته است.«

گزارش متفاوت شهردار و شورای مشهد داوری و 
کـه قابـل پیش بینی  کارنامه شـان هم چنـان  گـزارش مسـئوالن شـهر )شـورا و شـهردار( امـا از  ارزیابـی و 

اسـت بـا داوری شـهروندان تفاوتـی فاحش دارد.
کار آن را از بهـار سـال  چنان کـه شـهردار مشـهد بـا اشـاره بـه تسـت خـط ۲ قطـار شـهری وعـده آغـاز بـه 
کـه ایـن خـط »تحول بزرگی در تاریخ پروژه های عمرانی مشـهد و بزرگ ترین  بعـد داده و مدعـی شـده 

پـروژه از حیـث سـرمایه گذاری و صـرف منابع اسـت.«
کشـور برتریـن اسـت. افـزون بـر اینهـا،  کـه سـازمان فضـای سـبز مشـهد در  گـزارش داده  او هم چنیـن 
رهبـر  کیـد  تا مـورد  مقاومتـی«  »اقتصـاد  رعایـت  چهارچـوب  در  متعـدد  عمرانـی  فعالیت هـای  از  او 

جمهـوری اسـالمی خبـر داده اسـت.
گزارش در حد اسـتاندارد، توسـعه و  سـازمان آتش نشـانی مشـهد و ایسـتگاه های آن هم از منظر این 
تجهیز شـده اسـت. او درصد منظم بودن سـفرها، توسـط قطار شـهری در مشـهد را ۹۹.۸۹ دانسـته 

است.
که  گزارش داده  کز آموزشـی و مدرسـه در رنج اسـت، شـهردار هم چنین  کمی مرا درحالی که مشـهد از 

در دوران شـورای شـهر اخیر، حدود ۱۷۵ مسـجد در مشـهد ساخته شده است.

مشهد و یک میلیون حاشیه نشین
کشـور  واقعیـت  تلـخ در مشـهد امـا زندگـی حـدود یـک میلیـون حاشیه نشـین در دومیـن شـهر بـزرگ 
و چالـش آن هـا بـا مشـکالت متعـدد و آسـیب ها و مسـائل اجتماعـی رنگارنـگ اسـت. افـزون بـر ایـن 
سـایه ی  زیـر  همـه  ایـن  و  می کنـد.  خودنمایـی  شـهر  در  کامـال  ناهمگـون  ساخت و سـاز  و  ترافیـک 
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خ می دهـد. سـنگین رویکـرد و نـگاه ایدئولوژیـک مسـتولی بـر شـورای شـهر و شـهرداری مشـهد ر
کرده اسـت. حدود  مطالبات شـهروندان اما خود را حتی در نظرخواهی شـورای شـهر مشـهد متبلور 
کـه شـورای شـهر بایـد در »سـامان دهی حاشـیه شـهر و مناطق  ۳۵ درصـد پاسـخ دهندگان معتقدنـد 
کنـد. حـدود ۲۵ درصـد مسـائل اجتماعـی و فرهنگـی، حـدود ۱۵ درصـد حـوزه  کم برخـوردار« ورود 
ح ریـزی شـهری، و حـدود ۲۰درصـد نیـز بحـث حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری و  فنـی و عمرانـی و طر
قطـار شـهری را مـورد اشـاره قـرار داده انـد. تنهـا ۵ درصـد پاسـخ دهندگان بـر بحـث »امـر بـه معـروف و 

کـه ظاهـرا مرکـز توجـه عقیدتـی شـورای شـهر اسـت، تمرکـز داشـته اند. نهـی از منکـر« 
کثریـت اهالـی مشـهد در قبـال اوضـاع شـهر چیسـت و خـود را چگونـه در  اینکـه داوری و مطالبـات ا

کـرد، نیازمنـد صبـوری اسـت. انتخابـات شـوراهای پنجـم آشـکار خواهـد 
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نویسنده: نیلوفر عثمانی 
کردستان  استان: 

شهر: بانه
چالش ها:

• محیط زیست 
• زباله 

• ضعف مدیریت شهری 

رونـق تجـاری و افزایـش روزافـزون داد و سـتد، بانـه را بـه مقصـد بسـیاری تبدیـل و بافـت سـنتی ایـن 
کـرده امـا مـدرن نشـدن سیسـتم دفـع زبالـه ایـن شـهر، و اتـکا بـه  شـهر را دسـتخوش تحـوالت بسـیار 
روش هـای سـنتی در ایـن حـوزه، بـر حجـم آلودگی هـای زیسـت محیطی آن افـزوده و مـی رود تـا ایـن 

شـهر را بـا بحـران زبالـه روبـرو سـازد.
کشـور تبدیـل شـده، سـاالنه صدهـا  از زمانیکـه بانـه بـه یـک منطقـه تجـاری شـناخته شـده در غـرب 
هـزار نفـر بـه قصـد خریـد عـازم ایـن شـهر می شـوند. اضافـه شـدن مسـافران بـه جمعیـت شـهر و ورود 
کـرده  برابـر  را چنـد  زباله هـای شـهر  پرزبالـه، حجـم  و  بـا بسـته بندی هـای حجیـم  کاالهـای بسـیار 
کـرده باشـد. بانـه این گونـه بـا زبالـه تهدیـد شـده اسـت. بی آن کـه امکانـات دفـع زبالـه تغییـر چندانـی 

بانه، شهر بی دفاع در برابر تهدیدات 
زیست محیطی

رونــق تجاری در غیاب سیســتم مدرن دفع زباله
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محل نامناسب جمع آوری زبالهها در بانه
کـه  گرفتـه شـدە، منطقـه ای اسـت بـه نـام »هـژده دوالن«،  کـه بـرای جمـع آوری زبالـه در نظـر  محلـی 
کنـار جـاده قـرار دارد  در مسـیر جـادە پـر پیـچ و خـم بانـه- سردشـت قـرار دارد. ایـن محـل دقیقـًا در 
کـه بـوی تعفـن زبالههـا و نیـز بـوی دود ناشـی از سـوزاندن آن هـا مشـام مسـافرین ایـن  بـه طـوری 
جـادە را حتـی در صـورت بـاال بـودن شیشـه اتومبیل هـا، مـی آزارد. ایـن مـکان در واقـع جایـی بـرای 
تخلیـه زبالـه اسـت و نـه دفـن آن. بـرای امحـاء زبالـه از روش هـای سـنتی ماننـد آتـش زدن آن بـا مـواد 

کـه ایـن خـود باعـت آلودگـی بیشـتر هـوا می شـود. اشـتعال زا اسـتفاده می شـود 
کـه بـه سـمت  گرفتـه شـده در معـرض بادهـای غالبـی اسـت  کـه بـرای تخلیـه زبالـه در نظـر  ایـن محـل 
کـه از طریـق آئروسـل ها در هـوا پخـش  بانـه در حرکتنـد، لـذا خطـر شـیوع و انتقـال انـواع میکروب هـا 
می شـوند بسـیار باالسـت. هم چنیـن به دلیـل نفـوذ شـیرابه های آلـودە زبالههـا در زمیـن، موجبـات 
کمبـود آب در بانـه  کـه بـا توجـه بـه  کـرده اسـت. آب هایـی  آلـوده شـدن آب هـای زیرزمینـی را فراهـم 
کنین بانـه و روسـتاهای  و تامیـن نیـاز آب خانوادەهـا، از طریـق حفـر چـاه، نهایتـًا مـورد مصـرف سـا

اطـراف آن قـرار می گیرنـد.
کسـبه پاسـاژ شـافعی در ایـن خصـوص بـه »در صحـن« می گویـد: »متاسـفانه شـهرداری بـا  کامیـار از 
عـدم مدیریـت بهینـه در ایـن زمینه، نتوانسـته در طی سـالیان سـال جای تخلیه زباله هـا را به مکان 
کـردن جلـوه طبیعـی و بکـر منطقـه و افزایـش آلودگـی هوا،  دیگـری انتقـال دهـد. ایـن مـکان بـا زشـت 

نمونـه ای اسـت از برخـورد سـنتی و غیرپیشـرفته مدیریـت شـهری بـا تحـوالت جدیـد.«

کارخانه بازیافت کارکرد نامطلوب 
کار  کارخانـه بازیافـت زبالـه در جـوار همان محـل در هژدە دوالن احداث و شـروع به  یـک سـال پیـش 
کمـال، مدیـر  کان باقـی اسـت.  کمـا کارخانـه بازیافـت، مشـکالت هـژدە دوالن  کـرد. بـه رغـم تاسـیس 
گر فراینـد جمع آوری تا دفـن زباله به  کن بانـه در ایـن خصـوص بـه در صحـن می گویـد: »ا فرهنگـی سـا
کنـد مشـکل زبالـه در چند سـال آتی به مسـالهای چالش برانگیـز و بحرانی  همیـن منـوال ادامـه پیـدا 
کـه تبعـات مختلـف بهداشـتی، اجتماعـی و اقتصـادی فراوانـی خواهـد داشـت .  تبدیـل خواهـد شـد 
کارخانـه بازیافـت زبالـه بانه راه انـدازی شـده، لیکن چنان چـه باید  کـه  گرچـه حـدود یـک سـال اسـت 
کارکـرد مناسـبی نداشـته و عمـاًل سـرمایه گذاری بـه هـدر رفتـه اسـت.« وی در پاسـخ بـه ایـن  و شـاید 
کارکـرد مناسـبی نـدارد، می افزایـد: »هنـوز مسـئولین  کارخانـه بازیافـت  کـه چـرا فکـر می کنـد  پرسـش 
شـورا و شـهرداری در مـورد اهمیـت بازیافـت زبالـه در میـان مردم فرهنگ سـازی نکردەانـد. همکاری 
مردم بسـیار بسـیار ضعیف اسـت. تنها یک بار در هفته ماشـین جمع آوری زباله خشـک به محالت 

کـه در مقایسـه بـا حجـم زبالههـای عـادی، زبالـه خشـک چندانـی جمع نمی شـود.« مـی رود 

مسئولیت مردم
کن بانـه بـه درصحـن می گویـد: »وضعیـت فوق العـاده مناسـب تجـاری بانه  تینـا دانشـجوی سـاله سـا
کاغذ،  بـا نحـوه فرآینـد جمـع آوری و تخلیـه زباله همخوانی ندارد. در پروسـه بازیافت می توان از زباله 
کـه جـدا از درآمدزایـی بـه  کـود شـیمیایی بدسـت آورد  پالسـتیک، فلـزات، شیشـه و حتـی مـواد آلـی 
کافی  گرچـه اخیـراً قدم هایـی برداشـته شـده ولـی  کمـک می کنـد.« تینـا معتقـد اسـت: »ا اشـتغال نیـز 
نیسـت. بـرای بهبـود ایـن رونـد، مدیریـت صحیـح دولتـی، فرهنگ سـازی و حساسـیت مـردم مهـم و 
گیـرد تـا بتـوان  گسـترده انجـام  تاثیرگذارنـد. بـرای ایـن مهـم بایسـتی ابتـدا فرهنگ سـازی در سـطح 
کـه بایـد توسـط خانوادەهـا انجـام شـود امـا هنـوز حساسـیت  کاری  کـرد.  مـواد را از مبـداء تکفیـک 
گاهـی الزم در آن هـا ایجـاد نشـدە اسـت.« تینـا می افزایـد: »همـه از عبـور از مسـیر هـژدە دوالن  و آ
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کـه بـه سـهم خـود چـه کاری در ایـن مـورد می توانـد انجـام  کـس فکـر نمی کنـد  ناراضی انـد، امـا هیـچ 
دهد.«

کرد؟ چه باید 
کارکنـان شـهرداری بسـیار ضروری  کـه آمـوزش مـردم و مسـئوالن و به خصـوص  عثمـان معتقـد اسـت 
اسـت. او می گویـد: »بـا هماهنگـی صـدا و سـیما، شـبکه بهداشـت، شـهرداری و شـورای شـهر و نیـز 
کـرد.« کـه در بخـش زیسـت محیطی فعـال می باشـند، بایـد فرهنگ سـازی  سـازمان های مـردم نهـاد 
کمپینی در این بارە توسـط فعاالن مدنی بانه به خصوص در آسـتانه انتخابات  که  شـاید الزم اسـت 
بالقـوه،  مـواد سـودمند  رفتـن  هـدر  اهمیـت  بـه  بایـد  مـردم  کـه  کـرد، چرا راه انـدازی  پنجـم  شـورای 
گاه و  ک آ آلودگـی هـوا ناشـی از سـوختن مـواد و آلودگـی آب هـا بـه علـت نفـوذ ترشـحات زباله هـا در خـا

حسـاس شـوند.
کـه شـورای شـهر و شـهرداری بایـد بـه فکـر اقـدام جـدی در مـورد وضعیـت هـژدە  تینـا معتقـد اسـت 
گیرند. دوالن باشـند و محـل مناسـب تر و شـیوەهای مدرن تـری را جهـت از بیـن بـردن زبالهها بهـکار 
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کوهستانی نویسنده: سهیل 
استان: مازندران 

شهر: رامسر 
چالش ها:

• پروژه های ناتمام 
• محیط زیست 

• ضعف مدیریت شهری 

کـه بـا سـر و صدای زیاد ۱۲ سـال پیش در دولت محمـود احمدی نژاد  پـروژه تصفیـه خانـه آب رامسـر 
کلیـد خورد هنـوز به مرحلـه بهره برداری نرسـیده  کشـور،  بـا تبلیـغ سـاخت مدرن تریـن تصفیـه خانـه 
که قرار بود دو سـاله و حتی زودتر از موعد به پایان برسـد و آب آشـامیدنی سـالم آن  اسـت. پروژه ای 
کنـد، امـا از آن همـه تبلیغـات، فقـط هزینـه خرید فیلتر آب روی دسـت اهالی  مـردم رامسـر را سـیراب 

ایـن منطقـه باقی مانده اسـت.
کنان هر منطقه ای یکی از اصلی ترین نیازهای انسـانی اسـت،  تامین آب آشـامیدنی سـالم برای سـا
قـرار دارد. شهرسـتان  از مسـوولین شـهر هـم  اولویـت  مطالبـات شـهروندان  کـه به طـور طبیعـی در 
کنان این شهرسـتان  که آب آشـامیدنی آن نارضایتی قدیمی سـا رامسـر هم یکی از این شهرهاسـت 
و برخـی از روسـتاهای اطـراف آن را همـواره بـه همـراه داشـته اسـت. از همیـن رو، رفـع ایـن معضـل 
کـه بـه بهبـود ایـن وضعیـت بیانجامـد، همیشـه یکـی از وعده هـای مقامـات و  ح هایـی  و اجـرای طر

غم آب آشامیدنی، در کنار غم نان!

شهروند خبرنگار

۲۱۰

کنار غم نان! غم آب آشامیدنی، در 



نماینـدگان آن بـوده و هسـت.
کار پـروژه تصفیـه خانـه آب شـرب رامسـر، در تاریـخ ۲۲ آبـان سـال ۱۳۸۷ بـا حضـور  کلنـگ آغـاز بـه 
اودنـگ در حـال  ایـن تصفیـه خانـه توسـط شـرکت  زمیـن زده شـد.  بـه  اسـتانی و محلـی  مقامـات 
کـه مـدت زمـان سـاخت ایـن پـروژه دو سـال تعییـن شـده و پیش بینـی می شـد قبـل از  سـاخت بـود، 

کامـل آن خبـری نیسـت. زمـان مقـرر ایـن پـروژه تحویـل داده شـود! امـا هنـوز هـم از اتمـام 
بـرای  آشـامیدنی  آب«  »تامیـن  شـهرداری ها،  آیین نامه هـای  و  قانـون  کتـاب   ۵۵ مـاده  بـا  مطابـق 
کـه  اسـت  آمـده  هم چنیـن  مـاده  همیـن   ۲ تبصـره  در  شهرداری هاسـت.  وظایـف  از  یکـی  کنان  سـا
»تهیـه آب مشـروب شـهرها و تأمیـن وسـائل توزیـع و وضـع مقـررات مربـوط بـه آن و هم چنین تعیین 
بـرق عهـده دار آن  و  تابعـه وزارت آب  کـه سـازمان های  بـه اسـتثنای مـواردی  خ آب در شـهرها  نـر
هسـتند بـا تصویـب انجمـن شـهر بـه عهده شـهرداری خواهـد بود. این قبیـل شـهرداری ها می توانند 
که طبق  کشـور تهیـه آب مشـروب و توزیع آن را به مؤسسـاتی  بـا تصویـب انجمـن شـهر و تأئیـد وزارت 

کننـد.« گـذار  اصـول بهداشـتی عمـل نماینـد وا
امـا در مـورد پـروژه بااهمیتـی هم چـون تصفیه خانـه آب رامسـر، از همـان ابتـدا ارگان هـای وابسـته به 
کـه فـراز و فرودهـای بسـیاری را شـاهد بـود.  دولـت بـه نقش آفرینـی در آن پرداختنـد. نقش آفرینـی 
فرمانـدار، مدیرعامـل آب و فاضـالب، بخشـداران منطقـه ای و البتـه برخـی از پیمـان کاران مرتبـط، 
اصطـالح  بـه  تـا  دادنـد  جلسـه  تشـکیل  تصفیه خانـه  محـل  در  گاه  بودنـد.  صحنـه  ایـن  بازیگـران 
ح  گاهـی هـم پـس از بازیـد از پروژه وعـده افتتاح در »ده روز آینـده« را مطر مشـکالت را مرتفـع سـازند، 
کـه از اجـرای غیرکارشناسـانه پـروژه آسـیب  گاهـی هـم بـا اوج گیـری اعتـراض روستانشـینانی  کردنـد! 

می دیدنـد، سخنرانی شـان ناتمـام و مجبـور بـه تـرک جلسـه شـدند!
کارشناسـان  کار هـم ابعـاد مختلفـی از طراحـی و اجـرای ایـن پـروژه بـا انتقـاد  البتـه تـا همیـن جـای 
کـه با وجـود اینکه نقش مسـتقیمی در این پروژه نداشـتند  روبـه رو بـوده اسـت. مهندسـانی بوده انـد 
کردند. پرسـش اساسـی  ح اشـکاالت ایفـا  کارشـناس سـهم خـود را در طـر امـا بـه عنـوان یـک شـهروند 
کـه چـرا » بـا وجـود مهندسـین صـادق و توانـا در حـوزه آب و فاضـالب  برخـی از ایـن افـراد ایـن بـود 
کار سـاخت تصفیه خانه هـا بـه شـرکت های ضعیـف سـپرده شـود و تصفیه خانه هـا  کشـور، بایسـتی 

برخـالف اصـول مهندسـی سـاخته شـوند؟«
کـه اصـوال از وجـود چنیـن پـروژه ای مطلـع نیسـتند.  بـا ایـن وجـود برخـی از شـهروندان هـم هسـتند 

کـه بـا او حـرف زدم، از همیـن جمـع بـود. کسـانی  یکـی از 
گفـت: »تـا بـه  کـردم  کـه یـک شـهروند رامسـری اسـت در خصـوص ایـن پـروژه سـوال  وقتـی از عبـاس 
گر هم  حـال اصـال در مـورد اینکـه در رامسـر قـرار اسـت تصفیه خانـه احـداث شـود چیـزی نشـنیده ام. ا
کـه می گوییـد صحـت داشـته باشـد، بـدون شـک ماننـد خیلـی از پروژه هـا مثـال پـروژه  ایـن موضوعـی 

فـرودگاه رامسـر بی نتیجـه می مانـد.«
گـر مسـئولین قولـی می دهنـد بـه موقـع و سـر وقـت بـه آن  کـه ا او می گویـد: »مدتهاسـت یادمـان رفتـه 

گفتـن خواسـته هایمان.« کـه دیگـر پشـیمان می شـویم از  کننـد، آنقـدر امـروز و فـردا می کننـد  عمـل 
گفت: »آب  کامل تری داشـت و در این باره  که نسـبتا اطالعات  شـهرام یکی دیگر از شـهروندان اسـت 
کمبـود آب مواجه ایـم امـا بـا تمـام اینها بـه نظر من  رامسـر بسـیار آلـوده اسـت مـا در خیلـی از مواقـع بـا 

پروژه تصفیه خانه آب شـرب پروژه مهندسـی شـده ای نیسـت.«
که بـه پروژه اختصـاص داده  او بـا اشـاره بـه مـکان تعییـن شـده بـرای اجـرای پـروژه می گویـد: »زمبنی 

شـده زمیـن شـیب دار اسـت و الیـه الیـه رسـوب دارد و سسـتی زمین باعـث رانش آن خواهد شـد.«
بـه  ایـن قبیـل پروژه هـا  امـا همیشـه  فراوانـی داریـم  ایـن زمینـه متخصص هـای  افـزود: »مـا در  وی 
گـر از ابتـدا  کـه جـز ضـرر خیـری ندارنـد. ا شـرکت ها و در نهایـت پیمانـکاران ضعیـف سـپرده می شـود 

شهروند خبرنگار
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بـه  کنـون  تا اینـکار سـپرده می شـد، شـاید  بـه دسـت متخصصیـن  و  پـروژه صحیـح مهندسـی  ایـن 
بـود.« رسـیده  بهره بـرداری 

کـه وقتی  کلـر زده بودنـد  گذشـته می گویـد: »چنـد سـال پیـش آنقـدر در آب شـرب  شـهرام بـا یـادآوری 
کلرهـا ته نشـین شـود. بسـیاری  ایـن  تـا  بایـد صبـر می کردیـم  نیـم سـاعت  بـاز می کردیـم  را  شـیر آب 
کاسـبان از ایـن فرصـت  از مـردم بـه خاطـر خـوردن آب آشـامیدنی مسـموم شـدند و در ایـن وسـط 
کلی  که این دسـتگاه خودش سـالیانه  کلی دسـتگاه تصفیه آب فروختند  کردند و به مردم  اسـتفاده 
کنند  کنند هم بایـد هزینه  کـردن فیلتـر دارد. یعنـی مـردم هـم بایـد قبض آب پرداخـت  هزینـه عـوض 

بـرای دسـتگاه های تصفیـه تـا آب سـالم تـری داشـته باشـند.«

کشاورزان به محل اجرای پروژه اعتراض 
کشـاورز منطقه نسـبت به اجرای این پروژه اعتراض  که اساسـا بسـیاری از اهالی  این در حالی اسـت 
که سـاخت  کتالم در این خصوص می گوید: »چندین سـال پیش  داشـته اند. یک شـهروند از اهالی 
ح شـد بسـیاری از شـهروندان و روسـتاییان اطـراف رامسـر بـه ایـن پـروژه  تصفیه خانـه آب شـرب مطـر
کشـاورزی و باغـی از بیـن  اعتـراض داشـتند. چـون بـرای اجـرای ایـن پـروژه هکتارهـا زمیـن زراعـی، 
می رفـت، و مـردم می گفتنـد خطـر ابتـال بـه بیماری هـای مزمـن هـم وجـود دارد. بـه خاطـر همیـن 

دالیـل روسـتاییان بـا ایـن پـروژه مخالـف بودنـد.«
این شـهروند ادامه می دهد: »به رغم اعتراضات، بسـیاری از روسـتاییان زمین های شـان را از دسـت 
کار نداشـته باشـد یعنـی درآمـد  کار نـدارد وقتـی  دادنـد. وقتـی روسـتایی زمیـن نداشـته باشـد یعنـی 
که مـردم برای اجـرای یک پروژه  نـدارد. معلـوم نیسـت چـرا از ابتـدا برنامه ریزی هـا به گونـه ای نیسـت 

ایـن همه ضـرر نکنن؟«
کـه بـزودی شـاهد تکمیـل  کـرد  در تیرمـاه سـال ۹۵ حسـین سـروری فرمانـدار رامسـر دوبـاره اعـالم 

بـود. گذشـت ۱۲ سـال خواهیـم  از  بعـد  تصفیه خانـه آب شـرب رامسـر 
امـا هنـوز بـا نزدیـک شـدن بـه سـال ۹۶ هیـچ سـخنی از تکمیـل ایـن پـروژه مهـم شهرسـتان رامسـر به 
میـان نیامـده اسـت. قطعـا پروژه تصفیه خانه آب شـرب رامسـر یکـی از حیاتی ترین پروژه هایی اسـت 
گذشـت ۱۲ سـال  کـه بایـد در ایـن شـهر بـه بهره بـرداری برسـد، امـا بـا وجـود میلیاردهـا تومـان اعتبار و 

بی نتیجـه مانده اسـت.
کارآمـد سـپرده می شـد، اجـرای آن ایـن چنیـن بـا  گـر چنیـن پـروژه ای از ابتـدا بـه متخصصـان  آیـا ا
انتقـاد  پـروژه ، موضـوع  اجـرای  انتخـاب محـل  از سـال ها هم چنـان  پـس  کـه  بـود  دشـواری  همـراه 
گر ترکیب اعضای شـورای شـهر و مدیران شـهری از توازن متناسب  کارشناسـان مسـتقل باشـد؟! آیا ا
بـا تخصص هـای الزم در اداره امـور شـهر برخـوردار بـود، پروژه ای این چنین حیاتی، دسـت به دسـت 
کارنامـه  نکرده انـد؟  رعایـت  هـم  را  اولیـه  اصـول  کارشناسـان،  اعتـراف  بـه  کـه  می شـد  پیمانکارانـی 
شـورای شـهر و شـهرداری رامسـر در زمینـه پی گیـری مطالبـات شـهروندان در ایـن زمینـه و دفـاع از 
کارنامـه قابـل دفاعـی نیسـت. آیـا سـال دیگـری هـم بـه  حـق برخـورداری از آب سـالم و آشـامیدنی، 
کنـار غـم نـان، دغدغـه خانواده هـای ایـن منطقـه خواهـد  آخـر خواهـد رسـید و هم چنـان غـم آب در 

مانـد؟!

شهروند خبرنگار

۲۱۲

کنار غم نان! غم آب آشامیدنی، در 



نویسنده: مازیار 
استان: سیستان و بلوچستان 

شهر: زاهدان
چالش ها:

• سینما و تاتر
• اوقات فراغت 

کارآمدی شورا  • نا

بـا  همـراه  اسـت  وقـت  خیلـی  کـه  جمعیتـی  بـا  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان  مرکـز  زاهـدان، 
و  سـرگرمی  و  فرهنگـی  تفریـح  بـرای  جایـی  چـه  رسـیده،  میلیـون  مـرز  بـه  شـهر  حاشیه نشـین های 

دارد؟ جوانـان  وقـت  مفیـد  گـذران 
کـه امکانات  جـواب ایـن سـوال را بـه سـختی می شـود داد؛ امـا واقعیـت تلـخ و باورنکردنـی ایـن اسـت 
کـه مرکـز اسـتان اسـت، فاصلـه زیـادی بـا  کشـور  تفریـح فرهنگـی در ایـن شـهر بـزرگ جنـوب شـرق 

»هیـچ« نـدارد.

کار نیست عما سینمایی در 
گـزارش می دهـد: »تنهـا سـالن  طاهـره، لیسـانس هنـر دارد و تنهـا دختـر خانـواده اسـت و بیـکار. او 
فعـال سـینمای شـهر، سـالن اشـراق وابسـته بـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـت. سال هاسـت 

شورای زاهدان برای تفریح فرهنگی 
چه کرده است؟

شهروند خبرنگار
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کـه دیگـر وقتـی از خیابـان آزادی یـا شـهید مصطفـی خمینـی می گذریـم، چشـم مـا زاهدانی هـا عـادت 
کـرده بـه درهـای بسـته و سـاختمان های فرسـوده و پرت افتـاده سـینما: سـینما فروردیـن، سـینما 

مهربـان.«
گـر همیـن سـالن اشـراق نبـود، عالقمنـدان بـه سـینما، دیدن فیلـم روی پرده  کـه »ا او اضافـه می کنـد 

کل از یـاد می بردنـد.« را بایـد بـه 
گنجایش ندارد و بـرای همین، در  کـه همین سـالن هم بیشـتر از ۲۰۰ نفـر  کیـد می کنـد  طاهـره البتـه تا
که  کار دیـدن فیلـم، خـودش یـک امر شـاق می شـود؛ »به خصوص  ایامـی مثـل جشـنواره فیلـم فجـر، 
خیلی هـا دعوتنامـه دارنـد و از وابسـتگان حکومـت هسـتند و ایـن جـور مواقـع هنردوسـت می شـوند 

و اهل سـینما!«
کـه »سـینما اشـراق از جهـت امکانـات فقیـر اسـت.، اینجـا اصال  فائـزه، دوسـت او هـم تکمیـل می کنـد 
کل فرهنـگ و ارشـاد زاهـدان در  کـه همایش هـای اداره   سـینما نبـوده؛ یـک سـالن آمفـی تئاتـر بـوده 
کـه مثـال مجهـز شـده بـه سیسـتم پخـش دیجیتـال  آن برگـزار می شـده و می شـود و چنـد سـالی اسـت 

و بعدازظهرهـا سینماسـت.«
راه انـدازی  احمـر  را در سـالن هـالل  کـه سـینمایی  وعـده داده انـد  او می افزایـد: »ظاهـرا مسـئوالن 

ولـی.« کننـد؛ هنـوز خبـری نیسـت 
هـم طاهـره و هـم فائـزه از اینکـه هیچ خبری از فعالیت شـورای شـهر و شـهرداری زاهـدان برای ایجاد 
گلـه می کننـد و ابـراز تأسـف. هـر دو  سـینما و تفریـح فرهنگـی و هنـری بـرای اهالـی منطقـه نیسـت، 

کوچـک اسـتان از زاهـدان هـم بدتـر اسـت. کـه وضـع شـهرهای  معتقدنـد 

کتاب  نیست کسی دنبال 
رضـا فـوق لیسـانس مهندسـی اسـت امـا اهـل مطالعـه؛ او بیشـتر تاریـخ می خوانـد و علـوم اجتماعـی. 
غ التحصیـل  کـه چنـد ده هـزار دانشـجو و فار می گویـد: شـاید باورکردنـی نباشـد؛ ولـی در ایـن شـهری 
کتـب درسـی و  کتاب فروشـی ها،  کـز و  کتاب فروشـی وجـود دارد. بقیـه مرا دانشـگاه دارد، فقـط یـک 

کنکـور و آموزشـی می فروشـند.
کتاب سـرای  می شـوم:  زاهـدان  کتاب فروشـی  تنهـا  راهـی  )سـجاد(  دوسـتانش  از  یکـی  و  او  بـا 
کوچـه ای در خیابـان امیرالمومنیـن. اینجـا خانمـی پنجـاه و چنـد سـاله صاحـب تنهـا  حکمـت؛ اول 

میرحسـینی. خانـم  اسـت:  شـهر  کتاب فروشـی 
کـه می پرسـم، لبخنـدی بـه  کتـاب  کتـاب و خریـد  از میـزان اسـتقبال مـردم و بـه خصـوص جوانـان از 

کـه اینجـا چنـد تـا بخرنـد؟ کشـور چقـدر اسـت  کتـاب در  کل یـک  تلخـی می زنـد. می گویـد مگـر تیـراژ 
غ التحصیـالن در  شـاید حـق بـا اوسـت؛ آن هـم در میانـه بـی کاری و مشـکالت معیشـتی جوانـان و فار

گیرشـدن تلگـرام و شـبکه های اجتماعـی اینترنتـی. جسـتجوی شـغل، و بـه ویـژه در دوران فرا
کتاب فروشـی و  نبـودن  و غیربومـی دارد،  بومـی  هـزاران دانشـجوی  کـه  ایـن، در شـهری  بـا وجـود 

اسـت. شـبیه  فاجعـه  بـه  فرهنگـی  پاتوق هـای 
کمک هـای احتمالـی وزارت ارشـاد و شـورای شـهر و شـهرداری می پرسـم،  وقتـی از خانـم حسـینی از 

بـاز هـم بـه تلخـی لبخنـدی می زند…
خریـدن  شـوق  انـدک  همـان  اسـت  خـوب  خیلـی  کـه  کتـاب  نمایشـگاه  برگـزاری  می گویـد،  رضـا 
کمک درسـی و آموزشـی باشـد.  کتـاب  کسـی دنبـال  شـهروندان را هـم تخلیـه می کنـد. مگـر اینکـه 

می کنـد. تاییـد  حسـینی  خانـم 
کسـی ظاهـرا به فکر خرید  ج می شـویم؛ در شـلوغی و همهمه بازار اطراف،  کتابـی می خـرد و خـار رضـا 

کتاب نیست.

شهروند خبرنگار
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کـه آخـر هفتـه بـرای بـازی »پینت بـال« بـه باشـگاه حمـزه  در راه برگشـت، سـجاد پیشـنهاد می کنـد 
بـر  کـه عـالوه  ازجملـه جاهایـی اسـت  پـارک شـادی  یکـی دیگـر در  و  ایـن مرکـز  برویـم.  سیدالشـهدا 
کـه اهـل قلیان نیسـتند، تخلیه  کوه نـوردی در اطـراف شـهر، بخشـی از انـرژی جوانانـی مثـل سـجاد را 

می کنـد.
بـا  نسـبتی  کـه  شـیک  و  خوش ظاهـر  کافـه اش  می رویـم؛  کافـه ای  بـه  نفـری  سـه  خانـه،  مسـیر  در 

نـدارد. شـهر  حاشـیه  خیابان هـای  و  سـنتی  بازارهـای 

کافه نشینی جوانان با طعم قلیان
کافه هـای شـهر نبودنـد، وقـت جوانـان و دانشـجویان بجـز »زیرزمیـن« خانه هـا  گـر  معلـوم نیسـت ا
پاتـوق  به نوعـی  کـه  را  چای خانه هـا  و  قلیان سـراها  بایـد  البتـه  می شـد.  صـرف  کجـا  پاسـاژ ها،  و 

کـرد. جـدا  شـده،  حرفـه ای  قلیان کش هـای 
کـه از شـهرداری  کافه هایـش بـا مجوزهایـی  کار نیسـت،  کتاب فروشـی و سـینمایی در زاهـدان در  گـر  ا

گرفته انـد، بـه قـدر الزم بـرای جوانـان جذاب هسـتند. کـن  و اما
گاه مسـاحت آن هـا چنـد ده متـر می شـود و محیط هـای لوکس یا آرام بخـش و جذابی  کـه  کافه هایـی 
که برخی از آن هـا بخش »مخصوص« دارد  کافه هایی  کرده انـد.  گـذران وقـت ایجـاد  گـپ زدن و  بـرای 

که دست شـان به دهن شـان می رسـد ارضـا می کنند. کچـری« جوانانـی را  و حـس »ال
کشـیدن وجـود دارد و باز  کـه حـدود ۲۰ تـا می شـوند امـکان قلیان  کافه هـا هـم  البتـه در خیلـی از ایـن 

کـه زمـان را پـر می کند. ایـن »دود« اسـت 
کـه ترکیـب مشـتریان آن هـا، نیمـی بومـی و نیمی غیربومی اسـت؛ و اغلب  کافه دارهـا معتقدنـد  اغلـب 

آن ها جوان و دانشـجو هسـتند.
کـدام چنـد هـزار دانشـجو دارنـد،  کـه دانشـگاه دولتـی و آزاد و پیـام نـور و علـوم پزشـکی هـر  در شـهری 

کافه هـا از دانشـجویان غیرمترقبـه نیسـت. پـر شـدن 

شورای شهر و تفریح فرهنگی
نارسـایی های  بـا  گریبـان  بـه  و دسـت  گـون  گونا زاهـدان ظاهـرا در چنبـره مشـکالت  شـورای شـهر 
مختلـف، بـه خصـوص درگیـر مسـئله فضـای سـبز و حـل مشـکل حاشیه نشـین های شـهر و تصویـر 

بـه تفریـح فرهنگـی نداشـته اسـت. عمومـی زاهـدان، فرصـت پرداختـن 
برنامه  هـای   سـریع  »پیشـبرد  شـوراها،  اختیـارات  و  تکالیـف  از  یکـی  قانـون،  مطابـق  و  باالخـره  امـا 
فرهنگـی ، و آموزشـی  و سـایر امـور رفاهـی  از طریـق  همـکاری  مـردم  و بـا توجـه  بـه  مقتضیـات  محلـی «، 
کمبودهـا، نیازهـا و نارسـایی های فرهنگـی« و »تشـویق و ترغیـب مـردم در  و نیـز »بررسـی و شـناخت 
کـز تفریحـی، ورزشـی و فرهنگـی بـا هماهنگـی دسـتگاه های ذیربـط« اسـت. گسـترش مرا خصـوص 

که از این زاویه وجود داشـته و دارد، پاسـخ  کـه بایـد انتظـاری را  امـا شـورای زاهـدان نتوانسـته چنـان 
دهد.

گفته شـده در آن  که  گرفته  همه چیـز تـا ایـن لحظـه در حـد وعـده و پروژه اسـت؛ از »بوسـتان والیـت« 
که قرار اسـت بخش  سـالن سـینما هم پیش بینی شـده تا پروژه مجتمع فرهنگی و تفریحی “الدیز” 

گرفته شـده اسـت. کند و در آن هم سـالن سـینما در نظر  خصوصی آن را عملیاتی 
گـذران وقـت  گـر شـورای شـهر نگاهـی جدی تـر و فرهنگی تـر بـه امـر تفریـح و  کـه ا واقعیـت ایـن اسـت 
کارهـای مانـدگار را انجـام داد و  اهالـی زاهـدان بـه خصـوص جوانـان داشـت، شـاید می شـد خیلـی 

برداشـت. قدم هـای عملـی 
مولـوی  قـول  بـه  می شـدند.  همـراه  فرهنگـی  پروژه هـای  ایـن  در  حتمـا  هـم  زاهـدان  تشـنه  مـردم 
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کننـد خداونـد آن هـا را  کار  کـه بـرای خدمـت بـه مـردم  عبدالحمیـد: »هـرگاه مدیـران مصمـم شـوند 
کـه مـردم هـم در ایـن راسـتا همـکاری شایسـته ای را بـا مسـئولین  کـرد؛ امـا الزم اسـت  کمـک خواهـد 

کنـار آن هـا باشـند.« بـه عمـل آورنـد و در 
کـه نـگاه  شـاید حضـور فعال تـر مـردم در انتخابـات شـوراهای پنجـم زاهـدان و مشـارکت شـهروندانی 
کـردن امکانـات تفریـح  بـرای بهتـر  بـه فرصتـی  را  و دغدغـه فرهنگـی دارنـد، بتوانـد شـورای بعـدی 

کنـد. فرهنگـی زاهـدان مبـدل 

شهروند خبرنگار

۲۱۶

کرده است؟ شورای زاهدان برای تفریح فرهنگی چه 



نویسنده: فوالدگر 
استان: اصفهان 

شهر: اصفهان 
چالش ها:

• محیط زیست 
• آلودگی و ترافیک 
کارآمدی شورا  • نا

گریبان  گون دسـت به  گونا اصفهـان بـا جمعیـت حـدود یک میلیـون و ۲۰۰ هـزار نفر با مشـکات 
کـه ایـن شـهر یکـی از قطب هـای مهـم توریسـتی و اقتصـادی ایـران  اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

بـه شـمار می آید.
کـه شـورا و شـهرداری اصفهـان انجـام داده انـد، فهرسـت مشـکات اهالـی  بـا وجـود اقداماتـی 

کوتـاه نیسـت. اصفهـان و ایـن شـهر 
کـه حـدود دو مـاه دیگـر، انتخابـات شـوراهای پنجـم برگـزار خواهـد شـد، در نشسـتی  درحالـی 
بررسـی وضـع شـهر و عملکـرد شـورای شـهر  بـه  از شـهروندان اصفهانـی،  تعـدادی  بـا حضـور 

پرداختیـم.

عقب افتادن شهرداری و شورای 
اصفهان از مشکالت

شهروند خبرنگار
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آلودگی و ترافیک؛ همه متفق القول اند
کـه از آلودگـی  کمتـر شـهروندی اسـت  کـه وقتـی از مشـکالت اصفهـان صحبـت می شـود،  مدتهاسـت 

آزاردهنـده هـوا و ترافیـک سـنگین و در حـال افزایـش شـهر صحبـت نکنـد.
همـه  نمی خواهـم  »مـن  می گویـد:  او  اسـت؛  شهرسـازی  و  راه  مهندسـی  التحصیـل  غ  فـار مهـدی، 
کنـم؛  کنونـی اصفهـان بیانـدازم و آن هـا را مقصـر اصلـی معرفـی  مشـکل ترافیـک را سـر شـورا و شـهردار 

کـه ترافیـک شـهر وضـع خوبـی نـدارد.« ولـی واقعیـت ایـن اسـت 
کـه  کار سـاخت خـط متـرو اصفهـان می گـذرد و هنـوز  وی اضافـه می کنـد: »حـدد ۱۵ سـال از آغـاز بـه 
کلـی حاشـیه داشـته و  گـره ترافیـک را بـاز نکـرده و ساخت و سـاز آن هـم خـودش  هنـوز اسـت متـرو 
بـرای  و شـورا  و شـهرداری  نیسـت  متنـوع  ترددهـای  نیـاز  پاسـخ گوی  متـرو هـم  یـک خـط  مشـکل؛ 
کـه برخـی تاخیرهـا و قصورهـا را هـم متوجـه دولـت می کننـد.« تکمیـل متـرو وعـده می دهنـد؛ بمانـد 
کـه او هـم دانش آموختـه مهندسـی اسـت ضمـن تاییـد ارزیابـی مهـدی، می گویـد: »تقریبـا  رامیـن، 
کـه مناطـق اصلـی و مرکـزی و توریسـتی شـهر دچـار مشـکل ترافیـک، آن هـم  زمانـی از سـال نیسـت 
از نـوع حـاد نباشـند. اغلـب خیابان هـای منتهـی بـه زاینـده رود یـا میـدان امـام و دیگـر بخش هـای 
بـا سـرازیر  نـوروز و  ایـام تعطیـالت  تجـاری دچـار ایـن مشـکل اند؛ شـب عیـد مشـکل جـوری اسـت؛ 
از مقاصـد  کـه اصفهـان یکـی  شـدن سـیل مسـافران وضـع بحرانـی جـوری دیگـر؛ در تابسـتان هـم 
اصلـی مسـافران اسـت همیـن مشـکل را داریـم؛ و در پاییـز و زمسـتان هـم بـا انـدک بارش بـاران، تردد 
و حرکـت اتومبیل هـا عمـال متوقـف می شـود و خیلـی از خیابان هـا، پارکینـگ متحـرک می شـوند.«

روانـی  و  جسـمی  سـوء  عـوارض  بـه  دوسـتانش،  صحبـت  تاییـد  ضمـن  او  اسـت؛  پزشـک  مرجـان، 
و  فیزیکـی  آسـیب های  و  اصفهـان  اهالـی  بـرای  هـوا  آلودگـی  معضـالت  و  می کنـد  اشـاره  ترافیـک 

آلودگـی. و  ترافیـک  روانشـناختی 
آبـادی،  شـمس  شـهید  دکترشـریعتی،  بـاال،  چهاربـاغ  »خیابان هـای  می کنـد:  اضافـه  هم چنیـن  او 
کـه بـا توجـه بـه شـمار بـاالی مطـب  آمـادگاه، و حتـی توحیـد، بخـش مهمـی از مرکـز شـهر هسـتند 

می کننـد.« تجربـه  را  به فـردی  منحصـر  ترافیـک  خیابان هـا،  ایـن  در  پزشـکان 
ــوا(  ــی ه ــک و آلودگ ــکل )ترافی ــن مش ــن، از ای ــود م ــاران خ ــدرت بیم ــه ن ــه ب ک ــد  ــد می کن کی ــان تا مرج

گلــه نمی کننــد.
ح تاسـیس شـهرک سـالمت و تـالش بـرای تمرکـز پزشـکان در آن اشـاره می کنـد و  او هم چنیـن بـه طـر

کننـد. کامیـاب باشـد و اغلـب پزشـکان بـا آن همراهـی  کـه ایـن پـروژه  می گویـد، بعیـد می دانـم 

مشکات مضاعف معلوالن اصفهان
کمـک  صـادق، مـدرس دانشـگاه اسـت و البتـه جانبـاز جنـگ؛ او بـا ماشـین شـخصی اش و نیـز بـه 

ویلچـر رفـت و آمـد می کنـد.
صـادق ضمـن اشـاره بـه مشـکل توسـعه نامتـوازن شـهری در اصفهـان، عـوارض مهاجـرت فزاینده به 
این شـهر، ایجاد ناموزون و غیرمتوازن شـهرک های حاشـیه ای در اصفهان، و درهم پیچیدگی های 
کنـم؛ می خواهم  نامعقـول ترافیـک اصفهـان، می گویـد: »مـن نمی خواهـم صحبـت دوسـتان را تکـرار 
از مشـکالت مضاعـف خـودم و معلـوالن بگویـم. واقعـا اصفهـان از ایـن جهـت وضـع اسـف باری دارد. 
کـه اغلـب اعضـای شـورا، خـود را »اصول گرا« می داننـد و پیگیر حقـوق جانبازان  و ایـن درحالـی اسـت 
و معلـوالن؛ ولـی قـدم جـدی و موثـری بـرای بهبـود امـکان آمـد و شـد معلـوالن در ایـن چهـار سـال 

برداشـته نشـده است.«
کـه در ورودی ادارات دولتـی و سـازمانها بـرای  صـادق توضیـح می دهـد: »اغلـب سـطوح شـیب داری 
کوثـر  کمـک بـه معلـوالن سـاخته شـده، شـیبی زیـاده از حـد دارد. یـک نمونـه  اش، روبـروی مجتمـع 
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کنیـد حتـی افـراد سـالم هـم بـرای بـاال رفتـن از این شـیب دچار  در ضلـع جنوبـی سـی و سـه پـل؛ بـاور 
مشـکل می شـوند.«

او بـه تـردد عجیـب و غریـب و آزادانـه موتورهـا در پیاده روهـا و ناامنـی بـرای پیاده روهـا و به خصـوص 
برخـی  اسـت.  بدتـر  مراتـب  بـه  نابینایـان  بـرای  »شـرایط  می افزایـد:  و  می کنـد  اشـاره  هـم  معلـوالن 

گفته انـد.« عـوارض سـوء اش  و  پیاده روهـا  از غیراسـتانداردبودن  بارهـا  دوسـتان روشـندل مـن 
کـه مشـکالت معلـوالن بـرای تـردد در شـهر اصفهـان یکـی دوتـا نیسـت؛ او بـه عدم  کیـد می کنـد  وی تا
امکان اسـتفاده از اتوبوس بی آرتی، نداشـتن پله برقی در بسـیاری از پل های عابر پیاده، و خاموش 

یـا خـراب بـودن پرشـمار برخـی دیگـر از پل هـای عابر پیـاده دارای پلـه برقی هم اشـاره می کند.

اقدامات فرهنگی یا پروژه های ایدئولوژیک؟
بـا جـرأت می توانـم بگویـم شـورای  او می گویـد،  کار اسـت؛  بـه  سـولماز، در حـوزه توریسـم مشـغول 
گردشـگرهای داخلـی و خارجـی  کار خـاص و اقـدام جـدی بـرای افزایـش اقبـال  چهـارم و شـهرداری، 

بـه اصفهـان و بهبـود خدمـات در ایـن حـوزه مهـم، انجـام نـداده اسـت.
کار آمـدن روحانـی و بـه خصـوص  کـه »البتـه در چهـار سـال اخیـر، بعـد از روی  او توضیـح می دهـد 
و  شـهر  شـورای  امـا  کـرده؛  پیـدا  محسوسـی  افزایـش  اصفهـان  توریسـت های  تعـداد  اتمـی،  توافـق 
شـهرداری، نتوانسـته از پتانسـیل فرهنگـی و تاریخـی و حتـی اقتصـادی شـهر بـرای تبلیـغ بیشـتر و 
کمـک بـه جـذاب شـدن شـهر بـرای  گشـت و تفریـح جهانگـردان و  معرفـی بهتـر و نیـز تسـهیل سـفر و 

کنـد.« اسـتفاده  گردشـگران  و  توریسـت ها 
سـولماز اضافـه می کنـد: متأسـفانه نـگاه ایدئولوژیـک بـر شـورا غلبـه دارد و فرهنـگ ایرانـی بـه حاشـیه 
کثریـت شـورا  کـه ا کنـم  رفتـه؛ بـرای مثـال، می توانـم بـه مصوبـه چنـد روز پیـش شـورای شـهر اشـاره 
گذاشـته شـود و  کشته شـدگان در سـوریه )مدافعـان حـرم( بـر چنـد معبر  کـرد نـام چنـد تـن از  تصویـب 

یـک میـدان هـم بـه نـام »شـهدای مدافـع حـرم« نام گـذاری شـد.
کـه شـورای اصفهـان بـا غلبـه نـگاه ایدئولوژیک بـه فرهنگ و تاریـخ و موقعیت  کیـد می کنـد  سـولماز تا
اصفهـان نـگاه می کنـد و ایـن خیلـی از فرصت هـای بالقـوه بـرای تغییر وضع شـهر و پتانسـیل توریسـم 

را از بیـن می بـرد.
گاه و بیـگاه  او هم چنیـن بـه مشـکل آب زاینـده رود اشـاره می کنـد و می گویـد، مـن جـز اخبـار اعتـراض 
برخـی اعضـای شـورا، در مـورد ایـن مـورد خبر خاصی از اقدام شـورا ندیدم. زاینـده رود با زندگی مردم 

کامال منفعل اسـت یـا ناتوان. گـره خـورده، امـا بـه نظر می رسـد شـورا  اصفهـان 
گـر اقـدام عملـی دیـده؛ پاسـخ  کسـی اطالعـی دارد بگویـد؛ یـا ا گـر  سـولماز از دوسـتانش می خواهـد ا

دیگـران هـم منفـی اسـت…

افزایش تکدی گری در اصفهان و انفعال مسئوالن
کـودکان هـم بـه مشـکل دیگـری اشـاره می کنـد: افزایـش محسـوس  منصـوره، فعـال حقـوق زنـان و 

کنـار شـهر بـه تکدی گـری مشـغولند. گوشـه و  کـه در  گدایانـی  تعـداد 
او توضیـح می دهـد: »کسـی از شـورا و شـهرداری انتظـار حـل مشـکالت بنیـادی اقتصـاد را نـدارد؛ ولی 

کنند. کـه ایـن آسـیب را بتواننـد بـه شـکلی خـوب، مدیریت و رفـع  ایـن انتظـار هسـت 
کـرده بـود، می گوید:  کـه معـاون شـهرداری اصفهـان چنـدی پیـش اعالم  منصـوره بـا اشـاره بـه آمـاری 
کار، درآمـدی بـاالی پنـج میلیـون  کـه بعضـی از متکدیـان بـا چنـد سـاعت  »خـود آقایـان خبـر دادنـد 
تومـان در مـاه دارنـد. ولـی فکـر می کنـم مواجهـه بـا ایـن مسـئله اجتماعـی هـم فقـط فصلـی و موقتـی 

کـردن صـورت مسـئله.« ک  شـده و بـه نوعـی تالشـی اسـت بـرای پـا
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کرده انـد، بیـش از یک چهـارم ایـن متکدیـان،  کـه او و همکارانـش  منصـوره می گویـد، در پژوهشـی 
ج اصفهـان بـه ایـن شـهر می آینـد. او می افزاید،  اتبـاع خارجـی هسـتند، و حـدود نیمـی از آنـان از خـار
کـه  کـه مسـافران بیشـتری بـه اصفهـان می آینـد و در مناطقـی  گدایـان در فصل هایـی  ایـن مهاجـرت 

توریسـت ها و ایران گـردان بیشـتری حضـور دارنـد، بیشـتر و مشـهودتر اسـت.«
وی از شـلختگی مدیریـت شـهری در برخـورد بـا متکدیـان و بهـم ریختگـی سـیمای شـهر فرهنگـی و 

توریسـتی انتقـاد می کنـد.

اصفهان محتاج نجات غریق
کـه »اصفهـان بـرای غرق نشـدن در مشـکالت  کـرد  کـه شـهردار اصفهـان اعـالم  چنـد وقـت پیـش بـود 
کـه حـق با اوسـت؛ حل مشـکالت متعدد شـهر تاریخی و  بـه نجات غریـق نیـاز دارد.« بـه نظـر می رسـد 

کفایـت اسـت. کاربلـد و با فرهنگـی و مهـم اصفهـان، نیازمنـد نجات غریق هایـی متخصـص و 
چند روز پیش هم یکی از مسـئوالن شـهر )مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـامان دهی 
از مشـکالت امـروز شـهر ریشـه در سـامان دهی  کـه بسـیاری  کـرد  کیـد  مشـاغل شـهری اصفهـان( تا

مشـاغل شـهری دارد.
کشـور  که بدون تغییر محسـوس ترکیب شـورای شـهر اصفهان، حال این شـهر مهم  به نظر می رسـد 

بهتر نخواهد شـد.
کرده انـد. بـرای همیـن  کـه خیلـی از شـهروندان اصفهانـی آن را از نزدیـک لمـس  ایـن چیـزی اسـت 
کثریـت  کـه خیلـی  از متخصصـان، مصمـم بـه نامـزدی در انتخابـات شـوراها شـده اند و تغییـر ا اسـت 

شـورای اصفهـان در انتخابـات پنجـم شـوراها.
گفـت، اصفهـان در حـال غـرق شـدن در آلودگـی و ترافیـک و خشک سـالی و  بـا اطمینـان می شـود 
درهم ریختگـی شـهری و ساخت و سـازهای نامتـوازن و رشـد شـهرک های اقمـاری و حاشیه نشـینی 

اسـت؛ و شـهرداری و شـورای اصفهـان از مشـکالت عقـب افتاده انـد.
اصفهـان بـه نجـات غریق هـای باتجربـه و دانش آموختـه و عاشـق اصفهـان نیـاز دارد؛ نـه بـه تکـرار 

شـعار و صـرف وقـت بـرای آزمـون و خطـا و تبلیـغ و رقابـت سیاسـی.
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نویسنده: سارا میکاییلی 
استان: اردبیل 

شهر: اردبیل
چالش ها:

• آداب و رسوم ملی 
• شادی

کارآمدی شورا  • نا

که سـاختمان قدیمی و مشـهور پالسـکو  حدود دو ماه می گذرد از آخرین روز دی ماه همین امسـال 
در پـی آتش سـوزی فـرو ریخـت و عـالوه بـر زخمی شـدن تعـداد قابـل توجهـی از مـردم، ۲۱ تـن جـان 
کـه بیشـتر آنـان آتش نشـان بودنـد و بیـن ۲۰ تـا ۳۰ تـن نیـز مفقـود شـدند. در پـی آن حادثـه  سـپردند 
گروه هـای مختلـف تلگرامـی یـا در  کاربـران در  گرفـت و  کمپین هایـی در شـبکه های مجـازی شـکل 
در  جان باختـه  قهرمـان  آتش نشـانان  یـاد  بـه  امسـال  می گفتنـد  فیس بـوک  و  توییتـر  و  گرام  اینسـتا
کـرد. یـک ماه بعد  حادثـه سـاختمان پالسـکو چهارشنبه سـوری بـدون مـواد محترقـه برگـزار خواهنـد 
که خانه ای در سـقز منفجر شـد و چند تن در آن جان باختند. علت حادثه سـاختن مواد  از آن بود 
آتـش زا بـه صـورت غیرقانونـی بـرای چهارشنبه سـوری بـود. پـس از آن در حادثـه ای در اردبیـل انفجار 
گرفـت و خانه هایـی ویـران شـدند و عـالوه بـر ۵ مجـروح دو نفـر  مـواد محترقـه جـان هفـت شـهروند را 

نیـز ناپدید شـدند.

چهارشنبه سوری و غفلت شوراها از 
شادی عمومی
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چـرا آییـن چهارشنبه سـوری، هرسـاله بـا حادثـه همـراه اسـت؟ چهارشنبه سـوری یکـی از آیین هایـی 
کـه برپایـی آتـش نقطـه مشـترک آن اسـت،  همـه اقـوام ایرانیـان اسـت. هـر قومـی در ایـن مناسـبت 
ایـن رسـوم پرمعنـا و شـیرین در چهارشنبه سـوری ها  کـه  امـا چـه شـد  را دارد.  رسـوم خـاص خـود 

ک داد؟ جایـش را بـه آتش بـازی بـا مـواد آتـش زای خطرنـا

آتش مرگ بار در آستانه ی نوروز
کوچـه تن پـرور خیابـان اروج آبـاد  کنان نیمـه خـواب و بیـدار  شـب جمعـه، بیسـتم اسـفند مـاه سـا
در محلـه ی آرازعلـی اردبیـل بـا صـدای مهیـب انفجـار بـه خیابـان هجـوم بردنـد. آتـش و دود محلـه 
کلـی فـرو ریخـت و سـاختمان های اطـراف نیـز آسـیب دیدنـد و  را برداشـته بـود، یـک سـاختمان بـه 
کشـته شـدن  ماشـین های پـارک شـده در خیابـان تخریـب شـدند. این هـا همـه هیـچ بـود در مقابـل 
کـه چهـار تـن از آنـان نوجـوان و سـه تـن دیگـر نیـز حـدودا چهـل سـاله بودنـد. در پـی  هفـت شـهروند 
کـه افـرادی در آن خانـه  حضـور نیروهـای امـدادی، آتش نشـان ها، اورژانـس و پلیـس، مشـخص شـد 
بـا اسـتفاده از  بـرای چهارشنبه سـوری بودنـد. آن هـا داشـتند  کـردن مـواد آتـش زا  در حـال درسـت 
کردنـد. زرنیـخ مـواد محترقـه درسـت می کردنـد، امـا بـه جـای آن خانـه ی خـود و همسـایگان را نابـود 
شـد.  عـزا  عیدمـان  می گویـد:  حادثـه  تشـریح  بـا  آبـاد  اروج  خیابـان  کنان  سـا از  یکـی  اصغـر،  حـاج 
کشـته یـا خانـه خـراب شـدند و دیگـر دل و دماغی بـرای عید نداریم. یـادش به خیر  همسـایه هایمان 
سـال ها از ایـن خبرهـا نبـود و مـردم خـوش و خـرم دم عیـد خانه تکانـی می کردنـد و نونـوار می شـدند 
و بـرای عروس هـا »پـای« )هدیـه عیدانـه( می بردنـد و شـاد بودیـم. صبـح چهارشنبه سـوری جوان هـا 
گـذر عمـر بـر چیـن پیشـانی اش  کـه رد پـای  از روی آب می پریدنـد و شـادی می کردنـد. حـاج اصغـر 
نمایـان اسـت، توصیـف می کنـد: در مناطـق ترک نشـین ایـران از جمله اردبیل رسـوم متعـددی برای 
کـه دخترهـا و پسـرها در آن بـه طـور ناشـناس فـال  چهارشنبه سـوری هسـت مثـل »گورشـاق آتمـاخ« 
کـه هدیـه بـردن بـرای  کـه شـانس خـود در سـال آینـده را تخمیـن بزننـد، »بایـرام پایـی«  می گیرنـد 
از روی آب  پریـدن  و  گردهمایـی دوسـتان  کـه  اوسـتی«  و »سـو  نوعـروس در خانـواده،  دخترهـای 
کارها نداشـتیم. االن از یک ماه مانده  رودخانه ها برای تحکیم دوسـتی اسـت. ما در اردبیل از این 
بـه عیـد هـر جـای شـهر صـدای انفجـار می آیـد و اعصـاب مـردم خـرد می شـود و هـر سـال هـم چنـد نفر 
ک جوانـان می شـوند و جـای شـادی و شـیرینی عیـد، تلخـی بـه جـا می ماند. کارهـای خطرنـا قربانـی 
کسـی شـانس  گر  احسـان مـوذن، از فعـاالن مدنـی اردبیـل می گویـد: جوانان شـهر ما شـادی ندارند. ا
کار داشـته باشـد، بخشـی از روزهایش پر می شـود و انگیزه زندگی دارد، اما اغلب جوانان  کردن  پیدا 
و نوجوانـان مـا وقـت خـود را بـه بطالـت می گذراننـد و در مناسـبت هایی دنبـال فرصـت می گردنـد تـا 
کـه دنبـال مشـاغل فصلـی  کننـد. در ایـن میـان یـک سـری از مـردم نیـز  هیجـان درون شـان را خالـی 
ج زندگی شـان خطـر می کننـد. مثـال  هسـتند از موقعیت هـا اسـتفاده می کننـد و بـرای تامیـن مخـار
گاهـی هـم حوادثـی این چنین  بـرای چهارشنبه سـوری مـواد آتـش زا درسـت می کننـد و می فروشـند. 

بـه وجـود می آیـد و زندگـی را بـه مـرگ تبدیـل می کنـد.
کیــد می کنــد: بــه جــای برگــزاری جشــن های مردمــی در محله هــای  او بــا انتقــاد از مســئوالن شــهری تا
ــا  ــرای ایجــاد شــور و نشــاط و تعامــل بیــن مــردم و مســئوالن باشــد ب ــد راهــی ب ــه می توان ک ــون  گ گونا
انــدک شــادی مــردم نیــز اقدامــات مقابلــه ای صــورت می گیــرد و جشــن ها و شــادی ها شــکل پنهانــی 
ــه  ــوروز ب ــتانه ی ن ــد. در آس ــش یاب ــم افزای ــر ه ــزان خط ــود می ــث می ش ــن باع ــرد. همی ــود می گی ــه خ ب
کنــد، شــهر شــکل آماده بــاش بــه خــود می گیــرد. مثــال  کــه شــهرداری جشــن بومــی برگــزار  جــای ایــن 
پلیــس امســال هــم مثــل هــر ســال در حــال آماده بــاش اســت تــا در چهارشنبه ســوری بــا مــردم مقابلــه 
گروهــی از جوانــان نیــز در پــی برخوردهــای حذفــی شــکل جنــگ بــه خــود می گیــرد  کنــد. شــادی های 
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و حادثــه آفریــن می شــود.
کـه معنـی حرفـش تاییـد خشـونت و خطـر نیسـت، توضیـح می دهـد: ایجـاد هم دلـی  او بـا بیـان ایـن 
کـه  و نشـاط در شـهر وظیفـه  مسـئوالن شـهری اسـت، امـا چنیـن خواسـته هایی بـه نظـر می رسـد 
کنـون تقریبـا همـه  فعـاالن شـهری مشـغول امـر انتخابـات هسـتند،  جـزو برنامه هـای آن هـا نیسـت. ا
کـه آن هـا می خواهنـد بـه شـورای شـهر بیاینـد تـا وضعیـت شـهر بهتـر شـود؟  امـا مگـر غیـر از ایـن اسـت 
گـر می خواهنـد از مـردم رای  کـه بـا مسـائل مـردم و شـهر درگیـر شـوند و بداننـد ا پـس منطقـی اسـت 
کـه دغدغه هـا و خواسـته های مردم  بگیرنـد، شـورای شـهری بـرای مـردم رسـمیت و مشـروعیت دارد 
مـردم  فراغـت  اوقـات  و  بـرای شـادی عمومـی، مناسـبت ها  و  اهمیـت بدهنـد  بـه آن  و  را بشناسـد 

کننـد. برنامه ریـزی 

کند شهرداری با دعوت از مردم جشن ملی برگزار 
داشـته،  را  هم جـوار  کشـورهای  بـه  سـفر  تجربـه  کـه  آرازعلـی  محلـی  کسـبه  از  یکـی  غفـاری  سـوده 
کشـورهای همسـایه مثـل ترکیـه و جمهـوری آذربایجـان، جشـن های ملـی یـا محلـی در  می گویـد: در 
از  گذشـته در یکـی  برگـزار می شـود. مـن بهـار سـال  بـه صـورت عمومـی  میدان هـای اصلـی شـهرها 
شـهرهای جنوبـی ترکیـه بـودم. جشـنی بـرای شـکوفه های بهـار نارنـج داشـتند. همـه مـردم هـم در 
کرده بود  خیابان هـا بودنـد و شـادی می کردنـد. شـهرداری یـک فضایـی برای موسـیقی و آواز درسـت 
گروه هایـی هـم برنامـه هنـری اجـرا می کردنـد. فضایـی  و مـردم هـم در رفـت و آمـد و شـادی بودنـد. 
کی نمی کرد. برنامه جشـن  کار خطرنا کسـی هـم  هـم بـرای بـازی و شـادی بچه ها درسـت شـده بود و 
سـال نـو هـم بـه صـورت عمومـی در میـدان شـهر برگـزار می شـود و خیلی هـم زیبا و امن اسـت. این ها 

را مسـئوالن شـهری بـا همـکاری هـم برگـزار می کننـد.
کشـورها سـفر می کنـد، ادامـه می دهـد:  کـه بـرای آوردن لباس هـا و محصـوالت خارجـی بـه ایـن  او 
امـا  اسـت،  نبـوده  خانه هـا  در  محصـور  و  داشـته  برنامه ریـزی  حتمـا  مـا  تاریخـی  رسـوم  و  جشـن ها 
کمـی شـادی  گروهـی از همسـایه ها بـه خیابـان بیاینـد و بخواهنـد  گـر هـم  کنـون بی برنامـه اسـت و ا ا
ک  کـه جوان هـا هـم دنبال وسـائل آتـش زای خطرنا کننـد بـا آن برخـورد می شـود. بـرای همیـن اسـت 
گـر مـردم بتواننـد در  ک بـه خـود می گیـرد. ا کار را می کننـد شـکل خطرنـا می رونـد و وقتـی پنهانـی ایـن 
کنند و پلیس و شـهرداری هم از آن ها مراقبت  محله های خود یا در میدان های بزرگ شـهر شـادی 

ک مـی رود. کارهـای خطرنـا کسـی بـه سـمت  کمتـر  کنـد،  و حمایـت 

جشن سال نو شهرداری در »نو اوستی« خاصه شده
امسـال  چهارشـنبه  آخریـن  در  چهارشنبه سـوری  جشـن  جـای  بـه  کـرده  اعـالم  اردبیـل  شـهرداری 
مراسـم »نـو اوسـتی« را برگـزار می کنـد و هـدف آن را زنـده نگـه داشـتن سـنت های ایـن روز و آشـنایی 
کـرده اسـت. نـو اوسـتی بـه نوعـی مراسـم نمادیـن خانه تکانـی اسـت. جـارو  نسـل جدیـد بـا آن اعـالم 
کـردن مشـکالت زندگـی و سـپردن آن بـه آب و هم چنیـن دوختـن آب  کـردن آب اسـتعاره از جـارو 

اسـتعاره از رفـع مشـکالت و … .
ایـن آیین هـا هرچنـد زیبـا و قابـل احتـرام اسـت امـا آیـا به تنهایی بـرای جوانـان و نوجوانـان جذابیت 
دارد؟ تا وقتی برنامه ریزی مناسـب با آیین های ملی و محلی و مناسـب با روحیات و خواسـته های 
کـردن و ممنوعیت از  جوانـان و نوجوانـان نداشـته باشـیم، نمی تـوان امیـدوار بـود آن هـا تنهـا بـا نهـی 

خطـر و خطرآفرینـی دور بمانند.
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نویسنده: مسعود بندری
استان: بندرعباس 

شهر: هرمزگان 
چالش ها:

• اقلیت ها 
• رقابت های انتخاباتی 

کارآمدی شورا  • نا

درحالی کـه واپسـین ماه هـای عمـر دوره ی چهـارم شـوراهای شـهر و روسـتا را پشِت سـر می گذاریـم بـه 
کشـور هم چنـان از اصـل و فلسـفه  وجـودی خـود فاصلـه   نظـر می رسـد ایـن نهـاد در بسـیاری نقـاط 

کشـور نتوانسـته تعریـف درسـتی از شـوراها ارائـه دهـد. بسـیار دارد، و تجربـه  سیاسـی و اجتماعـی 
گهـگاه  و  متمـادی  تجربیـات  از  پـس  ایـران  در  اسـالمی  جمهـوری  کمیـت  حا و  مدیریتـی  سیسـتم 
بـا  تمرکـز می چرخـد.  مـدار سیسـتم  بـر  رفاهـی، هم چنـان  و  اجتماعـی، سیاسـی  از منظـر  کارآمـد  نا
وجـود ایـن نـگاه و رویکـرد بازهـم شـوراهای شـهر و روسـتا مجالـی بوده انـد بـرای تمریـن دموکراسـی و 
کوچـک و تضعیـف شـده  دولـت شـهرها و امکانـی بـرای  حکومـت مـردم بـر مـردم، یـا بـه نوعـی نمونـه 

افزایـش مشـارکت شـهروندان در مدیریـت شـهر و روسـتای خـود.
کرد؛ در  ارزیابی عمومی زیر را نیز می توان در بندرعباس، مرکز استان هرمزگان نیز ردیابی و مشاهده 
گذشته شورای شهر بندرعباس برخی نکات  کارکرد چهار دوره   زیر تالش می شود با مرور فعالیت ها و 

زیر و بم و کارنامه شورای بندرعباس
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کشور، ملموس شود. کار ویژه شوراها در  کارنامه شورای این شهر و فراتر  قابل تأمل در خصوص 

مختصات محلی و میزان مشارکت در انتخابات
کـه درگیـر بحـث انتخابـات شوراهاسـت، عقیـده دارد: »در بندرعباس  کنش گـران مدنـی شـهر  یکـی از 
گی هـای اقتصـادی اجتماعـی پیونـد  میـزان مشـارکت مـردم در انتخابـات به شـکل محسوسـی بـا ویژ
کثریت  خـورده اسـت. در محـالت قدیمـی به دلیـل بافـت سـنتی و پـر تعداد بـودن اعضای خانـواده، ا
کـه  قابـل توجهـی در انتخابـات شـرکت می کننـد. بـر عکـس در محـالت جدیـد و بافـت مدرن تـر شـهر 
بیشـتر اهالـی، از غیربومی هـا و مهاجـران هسـتند، درصـد مشـارکت در انتخابـات شـورای شـهر بـه 

میـزان چشـم گیری پاییـن اسـت.«
آیـا ایـن ارزیابـی عمومـی، در انتخابـات آتی شـوراها هم جاری خواهد بود؟ آیا طبقه متوسـط شـهری 

کرد. مواجهـه  فعال تـری بـا انتخابـات پنجم شـوراها خواهد داشـت؟ زمان مشـخص خواهد 

چگونگی مشارکت شهروندان اهل تسنن
مجـال  به دلیـل  شـهر،  شـورای  انتخابـات  در  بندرعبـاس  سـنت  اهـل  شـهروندان  مشـارکت  میـزان 
کاندیداهای هم مذهب، به اندازه  بافت سـنتی و قدیمی شـهر باالسـت اما شـیوه رأی دادن  حضور 

کمـی بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری و نمایندگـی مجلـس متفـاوت اسـت. آن هـا در شـورای شـهر 
تسـنن  اهـل  شـهروندان  شـوراها،  انتخابـات  »در  بندرعبـاس:  سیاسـی  فعـاالن  از  یکـی  عقیـده   بـه 
کـه  کاندیداهـای هم مذهـب رأی می دهنـد. بـا وجـود ایـن، بـه نظـر می رسـد  بندرعبـاس معمـوال بـه 
گرایـش فکـری و سیاسـی بـه شـکل محسوسـی بیشـتر بـه  در میـان معتمـدان و بـزرگان اهـل سـنت 

گرایـش دارد.« سـمت جریـان اصالحـات 
کـه هم زمـان  کـرد  او امـا بـه نکتـه  قابـل تأملـی نیـز اشـاره می کنـد: »نمی تـوان از ایـن نکتـه هـم غفلـت 
کـه بـه افـراد برخـوردار از قـدرت و مرتبـط بـا  گرایشـی هـم در میـان اهـل سـنت منطقـه وجـود دارد 

اقبـال نشـان می دهـد.« کمیـت،  حا
گرایـش بـه نظـر می رسـد ریشـه در برخـی واقعیت هـای سیاسـی اجتماعـی دارد:  وی می افزایـد: »ایـن 

در زمـان بـروز مشـکالت، حمایـت بازیگـران موثـر منطقـه ای می تواند مفید و راهگشـا باشـد.«

غلبه نگاه سیاسی در شورای بندرعباس
کـه معتقدنـد، از  کـم نیسـتند فعـاالن مدنـی و سیاسـی  در ارزیابـی عمومـی از شـوراها در بندرعبـاس، 

دور اول شـوراها تـا امـروز ترکیـب غالـب اعضـای شـورای شـهر بندرعبـاس هم چنـان سیاسـی اسـت. 
کـه بـه  کسـب رأی را داشـته اند  کاندیداهایـی شـانس  از ایـن زاویـه، بـه شـکلی محسـوس، همـواره 
نوعـی بـه جریانـات قدرتمنـد سیاسـی و اقتصـادی متصـل بوده انـد. و حتـی آن تعـداد انـدک اعضـا 
ج از چهارچـوب ایـن رونـد بـا انتخـاب مـردم بـه شـورا راه پیـدا می کننـد در نهایت یا به سـمت  کـه خـار

کاری از پیـش ببرنـد. جریـان غالـب سـوق  داده  می شـوند یـا نمی تواننـد 
کـه آیـا ایـن رویکـرد در انتخابـات آتـی نیـز سـاری خواهـد بـود یـا خیـر؟ آیـا نـگاه تخصصـی و  بایـد دیـد 

مدنـی و فرهنگـی می توانـد رویکـرد سیاسـی را بـه حاشـیه برانـد یـا نـه؟

چالش بر سر شهرداری و شهردار
کـه جریان هـای سیاسـی اقتصـادی بـه سـبب آن به طـور  گفـت مهم تریـن هدفـی  بـه جـرأت می تـوان 
دیگـر  نقـاط  بسـیاری  هم چـون  می شـوند،  بندرعبـاس  شـهر  شـورای  انتخابـات  عرصـه   وارد  جـدی 
کشـور، به دسـت آوردن سـکان شـهرداری و تعیین شـهردار شـهر از میان »خودی«هاسـت. در تمام 
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ادوار شـورای شـهر، در بحـث انتخـاب شـهردار، نهادهـا و اشـخاص قدرتمنـد و حتـی مجموعـه  دولت 
کرده انـد بـر انتخـاب شـهردار توسـط شـورا تاثیرگـذار باشـند. در اسـتان تـالش 

بندرعباس  پنجم  شورای  آیا  است؛  شهر  شورای  اقدام  نخستین  و  اصلی ترین  شهردار  انتخاب 
کند؟ می تواند مستقل و از منظری تخصصی و تجربی و بومی در این مورد بهترین تصمیم را اتخاذ 

انتخابات زیر سایه  اقتصاد
بندرعباس شـهری مرزی و سـاحلی اسـت و به جهت موقعیت اسـتراتژیک اقتصادی و صنعتی اش، 
کمـی از عـوارض و درآمدهـای شـهر بـه  گـر درصـد  دارای درآمدهـای ویـژه و بسـیاری اسـت. حتـی ا
و  توسـعه  در  تکانـی  کـه می توانـد  منابعـی  فراهـم می آیـد.  به سـزایی  مالـی  منابـع  برسـد  شـهرداری 

کنـد و خدمات رسـانی بـه اهالـی بندرعبـاس را بهبـود بخشـد. آبادانـی شـهر ایجـاد 
ک  گـذاری زمین های شـهری و امال که در وا عـالوه بـر ایـن، در چنـد سـال اخیـر عـالوه بـر زدوبندهایی 
انتخاباتـی  تبلیغـات  بـرای  شـهر  فضـای  کامـل  داشـتن  دسـت  در  لـزوم  داشـته،  وجـود  شـهرداری 
مجلـس و ریاسـت جمهـوری باعـث شـده جریانـات و افـراد قدرتمنـد سیاسـی همـه  تـالش خـود را 

گیرنـد. کرسـی های شـورای شـهر و شـهرداری بـکار  بـرای بدسـت آوردن 

کارنامه ناموفق شورا در عدالت و فرهنگ
کـه  اغلـب ناظـران مسـتقل و شـهروندان پیگیـر اخبـار و عملکـرد شـورای شـهر بندرعبـاس معتقدنـد 
کارنامـه قابـل قبولـی نداشـته اسـت. به خصوص، شـورای شـهر در محدوده  ایـن شـورا در تمـام ادوار 
اختیـارات خـود از حیـث نظـارت و تعییـن بودجـه  سـالیانه  شـهرداری، عملکـرد ناموفقـی در زمینـه  

توزیـع عادالنـه و متـوازن اعتبـارات و درآمدهـا در محـالت و مناطـق مختلـف شـهر داشـته  اسـت.
کارنامـه ناموفقـی داشـته  شـورای شـهر بندرعبـاس هم چنیـن در زمینه هـای فرهنگـی و هنـری نیـز 
کـه برخـی آن را پایتخـت اقتصـادی ایران می خوانند، تنها یک سـینمای فعال  اسـت. در بندرعبـاس 
وجـود دارد؛ سـالن تئاتـر بـه معنـای تخصصـی در شـهر دیـده نمی شـود؛ یـک فرهنگسـرای نیمه فعال 
کتابفروشـی بـا  کـم اسـت؛ و حتـی یـک  کتابخانه هـای عمومـی به شـدت  در شـهر وجـود دارد؛ تعـداد 

اسـتانداردهای معمولـی در شـهر وجـود نـدارد.

شورای شهر یا شورای شهرداری؟
شـورای شـهر بندرعبـاس خـود را شـورای شـهرداری می دانـد و نـه شـورای شـهر! و همیـن موضـوع 
باعـث می شـود نتوانـد هماهنگـی الزم بیـن ارگان هـای دیگـر شـهر و اسـتان در جهت رفع مشـکالت و 

رسـیدگی بـه خواسـته های شـهروندان بوجـود بیـاورد.
کنـار شـهر، ماننـد فـوالد هرمـزگان، آلومینیـوم، پاالیشـگاه نفـت و  از مجموعـه صنایـع متعـدد درون و 
کاال، سـودی به شـهر بندرعباس نمی رسـد. برخالف شـهرهای  کشـتیرانی و اسـکله های ترانزیت  گاز، 
کـه ایـن صنایـع موظـف هسـتند بـا حمایت هـای مالـی در امـور فرهنگـی، اجتماعی، ورزشـی به  دیگـر 
کنـار سـایر عوامـل ایـن اتفـاق صـورت  کننـد، به دلیـل ضعـف شـورای شـهر در  کمـک  پیشـرفت شـهر 
از  ج  را در شـهرهایی خـار بـزرگ عـوارض خـود  ایـن شـرکت ها و صنایـع  از  نگرفتـه و حتـی بسـیاری 

اسـتان هرمـزگان پرداخـت می کننـد.
کرد؛ این  افزون بر این، باید به نبود شـفافیت الزم در مجموعه شـورا و شـهرداری بندرعباس اشـاره 
گذاری هـا و بخشـش ها یکـی از معضالت تمام  مهـم خصوصـا در بحـث درآمدهـا، توزیـع اعتبـارات، وا

گسـترده در شـهرداری را دامن می زند. که هرازگاهی شـائبه فسـاد مالی  ادوار بوده اسـت؛ معضلی 
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گذشته، امید به آینده درس از 
ایـن معضـالت و مشـکالت شـهری در آسـتانه برگـزاری دور جدیـد انتخابـات شـورای شـهر بـر جـای 
خـود باقـی هسـتند، و در عیـن حـال تکاپـوی نهادهـای تاثیرگـذار در رونـد انتخابـات شـورای شـهر از 

گذشـته نیـز بیشـتر بـه چشـم می آیـد. دوران 
کـه امیدوارنـد بـا تقویـت جامعـه مدنـی و  کنش گـران مدنـی  کـم نیسـتند شـهروندان و بـه خصـوص 
گاهـی مـردم و دقـت در انتخـاب و مطالبه گـری پـس از آن در انتخابـات آینـده شـورای شـهر، با توجه  آ
کارکردهـای  بـه تجربیـات بدسـت آمـده، ایـن نهـاد مردمـی بیشـتر بـه سـمت فلسـفه  وجـودی خـود و 

کنـد. اصلـی اش سـوق پیـدا 
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نویسنده: حسن اورمالی
استان: آذربایجان غربی 

شهر: ارومیه
چالش ها:

• زنان 
• رقابت های انتخاباتی 

• نهادهای مدنی 

نزدیـک شـدن اسـت و هرچنـد  و روسـتا در حـال  اسـالمی شـهر  پنجـم شـوراهای  انتخابـات دوره   
جـدی شـدن فعالیت هـای انتخاباتـی بـا ایـام نـوروز هم زمـان شـده، امـا شـور و حـال آن در شـهرهای 
مختلـف شـروع شـده و چنـدان تحـت تاثیـر ایـام سـال نو نیسـت. انتخابات شـوراها هر چنـد در ظاهر 
انتخابـات  از  کمتـر  رقابـت در آن  امـا سـطح  نـدارد،  را  انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی  اهمیـت 
مجلـس نیسـت. بـه نظـر می رسـد فعـاالن منطقـه ای، در پنجمیـن دوره از برگـزاری ایـن انتخابـات 
بـه اهمیـت آن بیـش از پیـش پـی برده انـد. پیش بینـی می شـود در ایـن دوره از انتخابـات رقابـت 
کثیـری از فعـاالن سیاسـی و مدنـی ایـن شـهر، حتـی  کـه عـده  سـختی را در ارومیـه شـاهد باشـیم چـرا 
کرده انـد و بیشـتر و جدی تـر  زنـان از ماه هـا پیـش فعالیـت خـود را در عرصـه انتخابـات شـوراها آغـاز 

ائتالف نهادهای مدنی در برابر قوم زدگی

تحول خواهان ارومیه در انتخابات شــوراها به این ایده می اندیشند: 
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از دوره هـای پیشـین بـه آن توجـه دارنـد. جریان هـای مختلـف سیاسـی در ارومیـه سـخت مشـغول 
گروه هـای خـود بـرای حضـور در رقابت هـای انتخاباتـی هسـتند و بـه نظـر  رایزنـی و شـکل دهی بـه 
گروه هـا پررنگ تـر از انتخابـات  کار شـور و شـوق انتخابـات شـوراها، بـرای ایـن  می رسـد تـا این جـای 

ریاسـت جمهـوری اسـت.

ضرورت خانه تکانی در شورای شهر
مختلـف  گروه هـای  بلکـه  نیسـت،  رقیـب  سیاسـی  گـروه  مختـص  شـهری  مدیریـت  از  نارضایتـی 
اقلیت هـای  زنـان،  دارنـد.  شـوراها  انتخابـات  موضـوع  بـه  خاصـی  توجـه  دوره  ایـن  در  اجتماعـی 
گروه هـای مدنـی و سیاسـی، جملگـی داعیـه حضور موثـر در انتخابات شـوراها دارند و این  مذهبـی و 

کامـل شـکل شـورا منجـر شـود. می توانـد بـه تغییـر 
کـه ایـن تنـوع و  مشـاهدات از فعالیـت جـاری در شـهر، بیـم و امیـد هم زمـان را تداعـی می کنـد. چـرا 
کـه می توانـد تاثیـرات مثبتـی در شـهر بگـذارد و موجـب حضـور و مشـارکت همـه  تکثـر در عیـن حـال 
گروه هـا در مدیریـت شـهر شـود، در عیـن حـال می توانـد موجـب چنـد دسـتگی و ایجاد فضـای رقابت 
که  گردد. اما آنچه مسـلم اسـت، احسـاس ضرورت خانه تکانی در شـورای شـهر ارومیه اسـت  ناسـالم 

بـه نظـر می رسـد از همـه سـو در حـال تـدارک و برنامه ریـزی اسـت.
و  اسـت  مذهبـی  و  قومـی،  زبانـی،  تنـوع  بـا  شـهری  ارومیـه  می گویـد:  مدنـی،  فعـال  الـف.  نـوراهلل 
خواه ناخـواه ایـن مسـاله بـر انتخـاب اعضـای شـورا تاثیرگـذار اسـت و نمی تـوان ایـن مسـئله را نادیـده 
گرفـت. ایـن موضـوع در انتخابـات مجلـس نیز نمود داشـت و بحث های بی پایان و حاشیه سـازی در 
که بـه طور  گروهـی عقیـده دارنـد ارومیـه شـهری اسـت  کـه  گرفتـه بـود. موضـوع ایـن جاسـت  شـهر در 
تاریخـی بـه ترک هـا تعلـق داشـته و مدیریتـش بایـد در دسـت ترک هـا بمانـد. البتـه ترکیـب جمعیتـی 
کمتـر از یـک درصـد ارامنـه  کـرد، دو درصـد فـارس و  کـه بیـش از ۸۵ درصـد تـرک، ۱۱ درصـد  ارومیـه 
کثریـت مطلـق بـا ترک هاسـت، امـا ایـن بـه معنـی مدیریـت صـد در صـد  هسـتند، نشـان می دهـد ا
گروه هـای قومـی و دینـی نیـز حـق مشـارکت در مدیریـت شـهر را دارند.  ترک هـا بـر شـهر نیسـت و سـایر 
کـه از همـه جریانـات فکری تعداد زیـادی داوطلب، آماده آمدن بـه میدان رقابت  کنـون  گفتـه او ا بـه 
کـه ائتالفـی منطقـی ترتیب دهد و به نسـبت جمعیـت، از هر طیفی در  گروهـی برنـده اسـت  هسـتند، 

ایـن ائتـالف حضـور داشـته باشـند.
که آیا این رقابت ها و قوم گرایی شـورای شـهر را از وظیفه ی  این فعال مدنی در پاسـخ به این سـوال 
کـه رسـیدگی بـه مسـائل شـهری اسـت دور نمی کنـد، می گویـد: تجربـه انتخابـات مجلـس  اصلـی اش 
کلـی ایـن منطقـه در آسـتانه انتخابـات  کـه متاسـفانه جـو شـهر و بـه طـور  شـورای اسـالمی نشـان داد 
رو جریان هـای  از همیـن  قـرار می گیـرد،  کـه مطالبـات دیگـر تحت الشـعاع  قـوم زده می شـود  چنـان 
کـه واقعـا آمـاده ی  کننـد  افـرادی را جـذب  گروهـی  از هـر  کننـد و  بـه ایـن موضـوع فکـر  بایـد  مدنـی 
خدمـت هسـتند. یعنـی هـم ترکیـب جمعیتـی را در نظـر بگیرنـد، هـم تخصـص را، و هـم بـه مسـائل 
امـا  می کنیـم،  فکـر  ایده آل هـا  بـه  مـا  باشـند.  داشـته  توجـه  اجتماعـی  و  محیط زیسـتی،  شـهری، 
وجـود  شـود.  فرامـوش  چیـز  همـه  انتخابـات  شـور  خوابیـدن  از  بعـد  می شـود  باعـث  هیجان زدگـی 
کـه در  گروه هایـی  گروه هـای ناظـر مدنـی در ایـن خصـوص بسـیار مهـم اسـت و ایـن روزهـا بـه لطـف 
کمبـود سـازمان های مردمـی بـه  شـبکه های مجـازی تشـکیل شـده، می تـوان امیـدوار بـود تـا حـدی 

عنـوان ناظـر بـر مدیـران جبـران بشـود.

کنار بروند که شانس برنده شدن ندارند  کاندیداهایی 
گروه سیاسـی فعـال در تلگرام اسـت، می گویـد: در انتخابات  کـه ادمیـن یـک  علـی ع. فعـال رسـانه ای 
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گـر یـک نامـزد خیلـی هـم شایسـته باشـد، تـا  کار را دارنـد. ا کـه تجربـه ایـن  کسـانی حضـور یابنـد  بایـد 
گـروه حرفـه ای برخـوردار نباشـد، شـانس برنـده شـدن در ایـن فضـا را نـدارد.  وقتـی از پشـتیبانی یـک 
کنیـم. از تجربه ی  کنـار بگذاریـم و به یـک برنامه عملی فکر  پـس بهتـر اسـت شـعارهای روشـنفکری را 
توافـق  مشـترک  حداقل هـای  سـر  و  نباشـیم  مشکل پسـند  بگیریـم،  درس  پیشـین  انتخابات هـای 
که شـانس برنده شـدن ندارند،  کنیـم تـا بتوانیـم از انتخابـات نتیجـه بگیریـم. بهتـر اسـت نامزدهایی 
کننـد و چـه پیـش از  کار  کنـار برونـد و بـه صـورت تیمـی  کـه شـانس بیشـتری دارنـد  بـه نفـع افـرادی 

کننـد. کـه شـانس بیشـتری دارد، حمایـت  گروهـی را  انتخابـات و چـه پـس از آن 
این فعال رسـانه ای، در عین حال روند اتفاقات دو ماه آینده را در نتیجه انتخابات بسـیار تاثیرگذار 
گاهـی خیلـی چیزهـا بـه همـان روزهـای منتهی به  کـه  ارزیابـی می کنـد و می گویـد: تجربـه نشـان داده 
گر برنامه داشـته باشـیم  انتخابـات بسـتگی دارد و بایـد ببینیـم چـه پیـش می آیـد؛ امـا در عیـن حـال ا
کـه شـامل دغدغه های  کنیـم و هـم روی شـعارها و برنامه هایـی  و از حـاال هـم افـکار عمومـی را آمـاده 
کنیـم، احتمـال پرشـور بـودن انتخابـات بـاال مـی رود و هم چنین می تـوان امیدوار  مـردم اسـت تمرکـز 
کـه  کـه واقعـا برنامه ریـزی داشـته باشـند، نـه ایـن  گروهـی بـه شـوراها راه یابنـد  بـود، در ایـن دوره، 
کـه می توانـد آینـده  خـود و  عضویـت در شـورا را بـه عنـوان یـک شـغل بـا حقـوق و مزایـای بـاال ببیننـد 
کنـون چنین نگاهی به  کند. متاسـفانه تا خانـواده و فامیـل و اطرافیان شـان را تـا سـالیان سـال بیمه 

شـورا بسـیار زیاد بوده اسـت.
کـه رقابـت در نهایـت بیـن اصول گرایـان، اصالح طلبـان و هویت گرایـان خواهـد  علـی ع. بـا بیـان ایـن 
امـا  دارد،  وجـود  شـورا  کاندیداهـای  نفـری  صـد  چنـد  لیسـت  احتمـال  می دهـد:  توضیـح  بـود، 
گـر ائتالفـی بیـن  کمتـر از ۴۰ نفـر خواهـد بـود. بنابرایـن ا پیش بینـی می کنـم در نهایـت رقابـت بیـن 
گرفتـن ترکیـب جمعیتـی و جنسـیتی وجـود  اصالح طلبـان، زنـان و هویت گرایـان میانـه رو بـا در نظـر 
گـر بتوانیـم در ارومیـه  کـه ا گـروه بیشـتر اسـت، ضمـن ایـن  داشـته باشـد، شـانس برنـده شـدن آن 

گام موفـق، رو بـه جلـو، تیمـی و مشـارکتی اسـت. چنیـن ائتالفـی شـکل بدهیـم، ایـن یـک 
گذاشـته شـود و عزمی راسـخ برای  کنار  که در انتخابات پیش رو سیاسـی کاری  کرد  او ابراز امیدواری 

پرداختن به دغدغه های مردم و سـاختن شـهر وجود داشـته باشـد.
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نویسنده: ماندگاری 
استان: بیرجند 

شهر: خراسان جنوبی
چالش ها:

• حاشیه نشینی 
• فقر 

• ضعف نظارتی شورا 

خ  نـر نشـان دهنده   سـازمان،  ایـن  اخیـر  سرشـماری  نتیجـه  از  ایـران  آمـار  مرکـز  گـزارش  جدیدتریـن 
رشـد بیـش از ۳ درصـد بـرای اسـتان خراسـان جنوبـی اسـت. سـومین اسـتان بـزرگ ایـران بـا مرکزیت 

بیرجنـد، بیشـترین رشـد جمعیـت سـاالنه را نیـز داراسـت.

گـزارش اخیـر مرکـز آمـار ایـران از نتایـج سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن در سـال ۱۳۹۵،  برمبنـای 
اسـتان خراسـان جنوبی با فاصله ای محسـوس نسـبت به رده های دوم و سـوم )اسـتان های بوشهر 
کشـور ایسـتاده اسـت.  و هرمـزگان و البـرز و قـم( در صـدر جـدول متوسـط رشـد سـاالنه جمعیـت در 
ج از ایـران( بـه سـوی خراسـان  کـه نشـان دهنده حجـم مهاجـرت از اطـراف )داخـل و خـار عنوانـی 

جنوبی اسـت.

بی توجهی شورای بیرجند به 
حاشیه نشینان
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گـر نتایـج سرشـماری اخیـر هـم منتشـر نمی شـد، حاشیه نشـین های بی پنـاه و فقیـر اطـراف  حتـی ا
نفـری  هـزار   ۷۶۹ حـدود  جمعیـت  می دادنـد.  توضیـح  الزم  قـدر  بـه  را  گـوار  نا وضـع  بیرجنـد،  شـهر 
اسـتان خراسـان جنوبـی، هرچنـد در شـهرهای مختلـف اسـتان )بـه ویـژه بیرجنـد، قائنـات، طبـس، 
و نهبنـدان و فـردوس( متمرکـز شـده، امـا بـه شـکلی قابـل حـدس، بیـش از ثلـث جمعیـت اسـتان در 
کـه بـه شـکل روزافزونی به میزبانـی مهاجران و حاشیه نشـین ها ناچار  مرکـز آن )بیرجنـد( تمرکـز یافتـه 

شـده اسـت.

حاشیه نشین های محروم و بی بهار
که حدود  کـرد  گزارشـی تکان دهنده اعالم  کـه رییـس شـورای شـهر بیرجنـد در  گذشـته بـود  تابسـتان 
نیمـی از جمعیـت شهرسـتان بیرجنـد در چهـار روسـتای حاشـیه  آن زندگـی می کننـد. او افـزوده بـود 
کیلومتـر  کـه دورتریـن روسـتا بـا مرکـز اسـتان ۱۲۰  کـه ۳۲۴ روسـتا در شهرسـتان بیرجنـد وجـود دارد 

فاصلـه دارد.
امـا مشـکل محرومیـت تنهـا مربـوط بـه روسـتاهای دورافتـاده نیسـت؛ اینجـا در حاشـیه  بیرجند و در 
کاظمیـه، محرومیـت را می شـود  مناطقـی چـون محلـه امـام موسـی ابـن جعفـر و مهرشـهر یـا منطقـه 

کرد. بـه وضـوح لمـس 
در ایـن مناطـق و دیگـر حاشـیه های محـروم شـهر، بـه دشـواری می تـوان از آمـدن بهار نشـانی یافت. 
کس سـئوال می کنم  که تقریبا از هر  کارگران فصلی و دسـت فروش آنقدر زیاد اسـت  شـمار بیکاران یا 

چه شـغلی دارد، پاسـخ همین است.
کـه بـه سـختی  ک اسـت  کـودکان و زن هـای خانـه دار و خانه هـای محـروم، چنـان دردنـا سـر و وضـع 
کـی بپرسـم بـرای عیـد آیـا چیـزی خریده انـد یـا  کـودکان در حـال بـازی در زمین هـای خا می توانـم از 
کوچـک؛ شـیرهای آب  کاهگلـی یـا سـاخته شـده بـا سـیمان؛ بـا حیاط هـای  خیـر. خانه هـای اغلـب 

کـه چنـدکاره اسـت… داخـل حیـاط 
کــردن  کــه زن هــای خانــه دار را واداشــته در پایــان زمســتان بــه تمیــز  هرچنــد شــور زندگــی چنــان اســت 
کوچــک و بــا حداقــل امکانــات مشــغول شــوند، امــا هیــچ نشــانی از »خریــد ســال نــو« در  خانه هــای 

کار نیســت.
وقتـی پـا روی قلبـم می گـذارم و بـا هـر سـختی از خریـد شـب عیـد می پرسـم، پاسـخ ها مشـابه اسـت. 
کدام خرید  ج روزمـره دچار مشـکلیم،  کـه ما بـرای مخار زن میان سـالی می گویـد: »خـدا شـاهد اسـت 

شـب عید بـرادر؟«
روزهـای  از  مـی آورد  را شـاهد  او  بـودن  بـی کاری شـوهرش و خانه نشـین  یـک خانـم مسـن تر هـم  و 

مـاه.« آخـر  بـه  رسـیدن  بـرای  می زنیـم  شـکم مان  »از  می گویـد:  و  سـخت 
کـه ندارند بدهی شـان را  بقـال منطقـه هـم دفتـر طلب هایـش را نشـانم می دهـد و می گویـد: می دانـم 

بدهنـد؛ خجالـت می کشـم از طلبـم بگویم.«
ــم  ــا را هـ ــد: »اینهـ ــه می کنـ ــیرینی و اضافـ کوچـــک شـ ــه  ــد جعبـ ــد و چنـ ــاره می کنـ ــازه اش اشـ ــه مغـ او بـ
کوچـــک هســـتند؛ امـــا امیـــدوارم همین هـــا  ـــه چقـــدر  ک ـــی نبـــودن مغـــازه آورده ام؛ می بینـــی  ـــرای خال ب

فـــروش برونـــد.«
کـه بیـرون، بـه دیـوار مغـازه تکیـه داده و رو بـه آفتـاب نشسـته، بـا صـدای سراسـر دردآلـود  پیرمـردی 

می گویـد: »اینجـا خبـری از عیـد نیسـت.«

عوارض رشد فزاینده حاشیه نشینی
کار اسـت، عقیـده  بـه  از ادارات دولتـی بیرجنـد مشـغول  کـه در یکـی  نـادر، دانش آموختـه اقتصـاد 
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کـه  کـه یکـی از علـل مهـم رشـد مهاجـرت بـه بیرجنـد و افزایـش حاشیه نشـینی، خدماتـی اسـت  دارد 
کـه بـه  کسـانی  کـرده اسـت. او معتقـد اسـت خیلـی از  دولـت قبـل بـه بعضـی روسـتاهای اطـراف ارائـه 
کرده  شـکل غیرقانونـی بـه ساخت و سـاز در اطـراف بیرجنـد و حاشـیه ها و روسـتاهای اطرافـش اقدام 
گاز و بـرق، تقریبـا خیال شـان از ادامـه زندگـی بـه هـر شـکل  بودنـد، بعـد از دریافـت لوله کشـی آب و 

راحـت شـد.
کسـی به عوارض حاشیه نشـینی  که متاسـفانه دیگر از مسـئوالن وقت،  وی هم چنین اضافه می کند 
کـه رونـد حاشیه نشـینی در بیرجنـد و  و آسـیب های اجتماعـی آن توجـه نکـرد؛ و چنـد سـالی اسـت 

افزایـش جمعیـت روسـتاهای آن بـه شـکل فزاینـده ادامه دارد.
کی هـا از وضـع بهم ریختـه  نـادر هم چنیـن از سـوء اسـتفاده برخـی بنگاه هـا و بسـاز و بفروش هـا و امال
کـه بایـد ایـن وضـع را مدیریـت و  می گویـد و ادامـه می دهـد: باالخـره شـورای شـهر و شـهرداری اسـت 

کند. اصـالح 
کـه »بـا الحـاق مهـر شـهر بـه بیرجنـد یـک شـبه  یکـی از اعضـای شـورای شـهر بیرجنـد معتقـد اسـت 
کـه شـهرداری بیرجنـد نتوانـد  کـه ایـن عامـل باعـث شـده  گسـترش یافـت  ۴۰ درصـد جمعیـت شـهر 
که این حاشـیه ها  کنـد.« وی تصریـح می کنـد  خدمـات مناسـبی در ایـن منطقـه بـه شـهروندان ارائـه 

»دچـار مشـکالت بهداشـتی« هسـتند.

شورا به »امام جماعت«ها می رسد
کنش گران مدنی بیرجند می گوید: »هرچند ما با برخی از دوسـتان در تالش هسـتیم  رسـول، یکی از 

کار در توان ما نیسـت.« کنیم، ولی واقعا این  کم  که به قدر توان خودمان از مشـکل مردم محروم 
کـه نهادهـای مسـئول و متولـی، بـه ایـن ماجـرا بی توجهـی  او اضافـه می کنـد: »بدبختـی اینجاسـت 

غریبـی نشـان می دهنـد.«
وی بـه عنـوان نمونـه بـه شـورای شـهر بیرجنـد اشـاره می کنـد و می گویـد: »بـاور نمی کنیـد، همیـن 
که حـق الزحمه امـام جماعت های شـهرداری و  کـرد  چنـد مـاه پیـش، شـورای شـهر بیرجنـد تصویـب 

مناطـق و سـازمان های وابسـته بـه شـهرداری را افزایـش دهـد.«
رسـول می پرسـد: »مـن نمی دانـم چطـور ایـن افزایـش حـق الزحمـه قابـل توجیـه اسـت وقتـی هـزاران 

گرسـنه می خوابنـد.« شـهروند در همیـن اطـراف، 
او هم چنیـن اضافـه می کنـد: »بـاور نمی کنیـد ولـی یکـی از مصوبـات شـورای بیرجنـد در همیـن چنـد 
مـاه پیـش، همـکاری شـهرداری در برگـزاری مراسـم اربعیـن در عـراق بـود. یـا سـال پیش بـه ۵۰ نفر در 

شـهرداری بـرای سـفر بـه عتبـات وام دادند.«
کـه بـه خانـه رواسـت بـه مسـجد حـرام  کـه چراغـی  او بـا ناراحتـی ادامـه می دهـد: »شـنیده بودیـم 
اسـت؛ حاال چطور و چرا بودجه مردم بیرجند در عراق هزینه می شـود؟ این شـرعی اسـت؟ انسـانی 

اسـت؟«

شورایی برای مردم یا حکومت؟
سـیاه  بیرجنـد  شـهر  شـورای  »کارنامـه  می گویـد:  بیرجنـد،  مدنـی  کنش گـران  از  دیگـر  یکـی  احمـد 
زیـادی  واقعـا سـئوال های  ولـی  نیسـتند؛  انتقـاد  اعضـای شـورا هـدف  کـه همـه  نیسـت؛ هم چنـان 
کـردن از درد و رنـج  کـم  کثریـت ایـن شـورا بـه خصـوص دربـاره محرومیت زدایـی و  دربـاره عملکـرد ا

دارد.« وجـود  حاشیه نشـین ها 
و  کمـک  آقایـان  پیـش  سـال  مثـال  اسـت؛  اسـف بار  کـه  داشـته  مصوباتـی  »شـورا  می کنـد:  اضافـه  او 
سـالگرد  مراسـم  هزینه هـای  از  بخشـی  تأمیـن  بـرای  را  بیرجنـد  سـپاه  بسـیج  بـه  مالـی  مسـاعدت 
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کردنـد. واقعـا برگـزاری ایـن مراسـم، نیـاز بـه هزینه کـرد توسـط  درگذشـت آیـت اهلل خمینـی تصویـب 
چنیـن  بـرای  ریخت و پـاش  صـرف  را  مالـی اش  منابـع  مجـوزی  و  حـق  چـه  بـه  شـورا  داشـت؟  شـورا 
مراسـمی، و آن هـم بـرای بسـیج و سـپاه می کنـد؟ مگـر بسـیج و سـپاه خودشـان منابـع مالی مسـتقل 

ندارنـد؟« بودجـه  ردیـف  و 
کثریـت شـورا دارد ایدئولوژیـک رفتـار می کنـد؛ اسـم های زیبایـی چـون سـحر و  احمـد می افزایـد: »ا
کوهسـار را عوض می کنند و نام شـهدای جنگ را روی آن می گذارند. آیا اینها ضروری و فوری اسـت 

یـا رسـیدگی بـه محرومیـت اهالـی بیرجنـد و حاشیه نشـین هایش؟«
او می پرسـد: »ایـن شـورای شـهر، قـرار اسـت مطابـق اختیـارات و وظایـف اش، شـورایی بـرای مـردم 
کـردن درد و رنـج آن هـا، یـا یکـی از بازوهـای حکومت؟« کـم  کـردن وضـع زندگـی آن هـا و  باشـد و بهتـر 
کـه شـاید پاسـخ آن بـا رأی متفـاوت مـردم بیرجند بـه نامزدهای هـم دل با  ایـن سـئوال مهمـی اسـت 

مـردم منطقه، آشـکار شـود.
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نویسنده: میری 
استان: خوزستان 
شهر: اندیمشک 

چالش ها:
• استعفای اعضای شورا 

• محیط زیست 
• زباله 

گرفتار  کاسـتی،  اندیمشـک، شـمالی ترین شـهر اسـتان خوزسـتان، در چنبره ی هزار و یک مشـکل و 
ج شـده اسـت. کم تـوان و بی بضاعـت شـورای شـهر و مدیـران آن خـار کار اداره شـهر از دسـت  آمـده و 

کارنامـه شـورا و شـهرداری اندیمشـک ابـراز  کـه از  کسـی را در اندیمشـک یافـت  بـه سـختی می شـود 
کـه مدعـی باشـد مشـکالت متعـدد و رنگارنـگ و فـراوان  کسـی هـم هسـت  کمتـر  کنـد. البتـه  رضایـت 

اندیمشـک، فقـط به دلیـل ناتوانـی شـورا یـا ناپی گیـری تمـام اعضـای آن اسـت.
کارآمـد و هـم دل و باثبات و فعالی در اندیمشـک مسـتقر بود،  گـر شـورای  کـه ا امـا واقعیـت ایـن اسـت 
کنـد و اجازه دهد  کم  می توانسـت در عمـر چهـار سـاله ی خـودش، الاقـل بخشـی از مشـکالت شـهر را 
کمبـود آب،  مـردم ایـن شـهر، زیـر هجـوم و سـایه سـنگین ریزگردهـا و آلودگـی هـوا و نیـز قطعـی آب و 

اندیمشک قربانی حواشی شورای شهر
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کمتر سـختی بکشـند. کننـد و  کمتـر احسـاس رنـج 
کـه آن را در  شـورای شـهر اندیمشـک آن قـدر در ایـن زمـان سـپری شـده از عمـرش، حاشـیه داشـته 

کـرده اسـت. کشـور تبدیـل  چشـم اهالـی شـهر بـه یکـی از شـوراهای ضعیـف 
ریاسـت شـورا؛  بـر سـر  رقابـت  تـا  گرفتـه  گذشـته  اعضـای شـورا در دو سـال  از  نفـر  پنـج  اسـتعفای  از 
کـم نبـوده اسـت. ایـن آخـری )ماجـرای اسـف بار رقابت سـه نامزد و  حاشـیه های شـورای اندیمشـک 
کـرد و هفته ها شـورا را معطل  طیـف بـر سـر هیـأت رییسـه شـورا( حـدود ۱۵ جلسـه انـرژی اعضـا را تلف 

گذاشـت و تـا مـرز انحـالل پیـش بـرد.

سر راه مسافران، در چنبره مشکات
کاسـتی های شـورا می گوید:  کنش گران مدنی اندیمشـک درباره مشـکالت این شـهر و  کرامت یکی از 
کنـم. همیـن االن، مـا در آسـتانه نـوروز و تعطیـالت و سـفرهای  کجـا بایـد شـروع  »واقعـا نمی دانـم از 
کـه سـر راه چنـد میلیـون مسـافر و  نـوروزی قـرار داریـم. اندیمشـک یکـی از شـهرهای مهمـی اسـت 
و  مسـافران  از  پذیرایـی  بـرای  شـهرداری  و  شـورا  آمادگـی  از  دریـغ  امـا  اسـت؛  عبـوری  خودروهـای 

گردشـگران و بهره بـرداری مناسـب از ایـن فرصـت، بـرای بهبـود حـال و روز شـهر.«
کلـی زمـان  گرمسـیری اندیمشـک  او بـه یـک مشـکل دیگـر اشـاره می کنـد: »سـاخت بیمارسـتان الـوار 
کار تمـام شـده عمـال راه انـدازی  کـه  کـرد؛ امـا حـاال  و انـرژی بـرد و امیدهـا بـرای مـردم منطقـه ایجـاد 
آن دچـار بن بسـت شـده و برخـی مدعـی زمیـن بیمارسـتان شـده اند. شـورا و شـهرداری هـم از حـل 

مشـکل عاجـز اسـت.«
منطقـه  در  گردشـگری  مناسـب  امکان هـای  غـارت  و  تخریـب  بـه  هم چنیـن  مدنـی  کنش گـر  ایـن 
)ازجملـه منطقـه فـدک و پـارک قلعـه مختـار( اشـاره می کنـد و ادامـه می دهـد: »در تمـام ایـن مـوارد، 
کـه در موضـوع سـامان دادن  نبـود یـک شـورای منسـجم و توانمنـد محسـوس اسـت. همان طـور 
وضع حاشیه نشـین ها و یا مدیریت دسـت فروش های پرشـمار شـهر و متکدیان رو به افزایش، هیچ 

کار قابـل اشـاره و موثـری صـورت نگرفتـه اسـت.«
کـه پیگیـر مسـائل و مشـکالت اندیمشـک اسـت و باخبر  کنش گـران مدنـی شـهر  گان، یکـی دیگـر از  مـژ
از فعالیت هـای شـورا و شـهرداری، می گویـد: »بسـیاری از مناطـق اندیمشـک، بـه خصـوص مناطـق 
کوی لـور بگیر تا  کـوی امیـر و  ضعیـف و سـطح پاییـن بـه جهـت اقتصـادی، وضـع نامطلوبـی دارنـد. از 
کـوی مهر. خیلـی از اهالی این مناطق از حداقل امکانات شـهری، مثل  کـوی شـهدا و  کـوی والیـت و 
که شـورا و شـهرداری به اینها  مدرسـه و درمانـگاه و زمیـن بـازی و پـارک محـروم هسـتند. تنهـا چیـزی 
کـه اغلـب بـه خصـوص در فصـل تابسـتان  گـر قطـع نباشـد و نشـود،  داده، آب و بـرق اسـت؛ آن هـم ا

عـادی می شـود.«
گـر برخـی تقابل هـا و رقابت هـا و جاه طلبی هـا نبـود و دعواهـای شـخصی و  کـه »ا کیـد می کنـد  او تا
که زمان  کار بسـیار بود. افسـوس  کشـیده نمی شـد، جا و امکان برای  سیاسـی به شـورا و شـهرداری 
که برای مردم اندیمشـک.« و فرصت مناسـبی از دسـت رفت؛ نه فقط برای اعضای شـورا و شـهردار 

بوی بد و عوارض زباله و فاضاب
از  یکـی  او  کار اسـت؛  بـه  یـک شـرکت خصوصـی مشـغول  کـوروش، مهندسـی عمـران خوانـده و در 
که سال هاسـت  کیـد می کند  مشـکالت مهـم اندیمشـک را بحـث زبالـه و فاضـالب آن می دانـد. وی تا
نارضایتـی  ابـراز  و  مسـئوالن  وعده هـای  تمـام  وجـود  بـا  و  دارد  وجـود  اندیمشـک  در  مشـکل  ایـن 
شـهروندان، هنـوز راه حـل علمـی و تخصصـی و مانـدگار و بهداشـتی بـرای آن ایجـاد نشـده اسـت.

کـه در پاییـز سـال ۱۳۹۱ بـر اثـر حجـم بسـیار زیـاد زباله هـای شـهری )اعـم از ظـرف  او توضیـح می دهـد 
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کانال هـای  یک بـار مصـرف و نوشـابه و نخالـه سـاختمانی و مـواد غذایـی فاسـد شـده و …( برخـی 
گرفـت و زندگـی سـالم و عـادی هـزاران اندیمشـکی را از آن  فاضـالب شـهری در چنـد منطقـه شـهر 

کـرد. موقـع دچـار اختـالل و تهدیـد 
ح جامـع فاضالب شـهری توسـط مسـئوالن شـهری و  کـه از آن سـال تـا حـاال بحـث طـر وی می افزایـد 
کار تمـام نشـده و بلکـه پایان نیافتـه، متوقـف شـده  ح می شـود، امـا هنـوز  سـازمان های مرتبـط مطـر

است.
گرفتـه در سـطح شـهر خـودش  کـه نشـده بمانـد؛ حفاری هـای صـورت  کـوروش می گویـد، پـروژه تمـام 
موجـب بـروز مشـکالت جدیـد و جـدی بـرای تـردد شـهروندان شـده و بـا بـارش بـاران، ایـن مشـکل 

چنـد برابـر خودنمایـی می کنـد و عـوارض اش را به جـای می گـذارد.
وی هم چنیـن بـه وجـود زباله هـای انباشـته شـده در برخـی نقـاط شـهر و جمـع آوری و بازیافـت بـد و 
ضعیـف آن هـا اشـاره می کنـد و می گویـد، واقعـا معلـوم نیسـت عـوارض بهداشـتی و هزینه هـای آن در 

زندگـی و سـالمت مـردم چقدر اسـت.

گر ترکیب شورا و شهرداری عوض نشود… ا
سـعید، یکی دیگر از شـهروندان قدیمی و مطلع اندیمشـک در توضیح وضع نامطلوب شـهر توضیح 
کنونـی وارث خیلـی از مشـکالت پیشـین )ازجملـه و به خصـوص  کـه متاسـفانه شـهرداری  می دهـد 

کارمنـدان شـهرداری در شـش سـال ۱۳۸۴ تـا ۱۳۹۰( اسـت. افزایـش عجیـب و غریـب تعـداد 
کنــش بــه عــدم  کارمنــدان شــهرداری در وا ســعید بــا اشــاره بــه ســابقه اعتــراض و اعتصــاب برخــی 
داوری  غیرمنصفانــه  بخواهیــم  گــر  ا مــن،  نظــر  »بــه  می گویــد:  مزایای شــان،  و  حقــوق  پرداخــت 
کــه دســت شــهرداری هــم چنــدان پــر نیســت. بدهی هــای  نکنیــم، بخشــی از مشــکل ایــن اســت 
شــهرداری ظاهــرا بــه حــدود ۴۰۰ میلیــارد ریــال رســیده و شــهرداری اندیمشــک یکــی از بدهکارتریــن 

اســت.« کشــور  شــهرداری های 
کـه »چنین وضعی وقتی عالوه می شـود بر ناتوانـی مدیریتی و بی کفایتی  او هم چنیـن اضافـه می کنـد 
انگشـتان دو  از  کمتـر  کـه شـهر  ایـن می شـود  و دعواهـای داخلـی در شـورا و شـهرداری، حاصلـش 
کـه  دسـت اتوبـوس داشـته باشـد و وضـع خیابان هـا این طـور غیرقابـل دفـاع باشـد. در مـواردی هـم 
شـهرداری بـه خیابان هـا رسـیده، متاسـفانه ترمیـم و رنگ آمیـزی و آسـفالت، شـامل مناطـق خـوب 
که  اقتصـادی یـا خیابان هـای در معـرض دیـد عمـوم شـده و نـه بخش هـای محـروم و ضعیـف. بماند 
کیفیـت آسـفالت هـم خـوب نیسـت و یـک نـوع روکاری و اقـدام موقتی اسـت و عمال صـرف نه چندان 

مناسـب بودجه.«
خ ندهد، بعید اسـت  گر تغییر جدی در ترکیب شـورای شـهر اندیمشـک ر که »ا کید می کند  سـعید تا

مدیریـت شـهری و اوضاع بـد، بهبود یابد.«

کاستی ها با وجود پتانسیل خوب
کـه چند هفته پیش، اسـتان دار خوزسـتان ضمن  کـش یافتـه  اوضـاع نامناسـب اندیمشـک درحالـی 
کـرد  خ بـاالی بـی کاری در اندیمشـک )حـدود ۳۴ درصـد( آن را »نگران کننـده« توصیـف  اشـاره بـه نـر
گرفتـن در مسـیر آزاد راه  و درعین حـال افـزود: »ایـن منطقـه بـا دارا بـودن رودخانه هـای خـوب، قـرار 

شـمال جنـوب و سـایر ظرفیت هـا در زمینـه تولیـد ثـروت حائـز اهمیـت اسـت.«
کـرد: »رهاسـازی پادگان های نظامـی اطراف  اسـتاندار خوزسـتان بـه نکتـه ی مهـم دیگـری نیز اشـاره 
کـه زمین هـای در اختیـار ایـن یگان هـای نظامـی  گیـرد چـرا  کار قـرار  ایـن شهرسـتان بایـد در دسـتور 

نقـش مهمـی در ایجـاد اشـتغال دارنـد.«
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کنون توسـط شـورای شـهر و شـهرداری پی گیری نشـده؛ درحالی که  این مالحظه مهم، متاسـفانه تا
کنند. شـورا و شـهرداری می تواننـد بـا پی گیـری قانونـی، فرصتـی جدیـد بـرای اهالی منطقه ایجـاد 

ک،  کـه فرمانـدار اندیمشـک هم بـه ظرفیت های این شهرسـتان )ازجمله آب و خا جالـب اینجاسـت 
معـادن، راه آهـن، و رودخانه هـای جـاری( اشـاره دارد؛ امـا بـا تمـام اینهـا، هنـوز مدیریت شـهری و نیز 
مسـئوالن منطقـه نتوانسـته اند چنان کـه بایـد ایـن امکانـات و پتانسـیل را بـرای افزایش رفـاه و بهبود 

گیرند. کار  سـطح زندگـی اهالـی منطقه بـه 
کنش گرانـی در  نیسـتند  کـم  اسـت.  زمان بـر  بسـیار  اندیمشـک،  و وضـع  بهترشـدن حـال  بی تردیـد 
کـه معتقدنـد بـا تغییـر ترکیـب شـورای شـهر، و تخصصـی و مردمی تـر شـدن آن، می تـوان  اندیمشـک 
از ایـن نهـاد مهـم بـرای پی گیـری خواسـته های مـردم شـهر، اعمـال فشـار بـه سـازمان های دولتـی و 
کـردن وضـع شـهر بـا تکیـه بـر امـکان  مسـئوالن شـهر و اسـتان بـرای اقـدام جـدی، و هم چنیـن بهتـر 

کـرد. شـهرداری اسـتفاده 
کاسـتن از درد و رنـج مـردم  حـال اندیمشـک خـوب نیسـت و انتخابـات شـوراهای آتـی فرصتـی بـرای 

کننـد. گـر مـردم اراده  کـردن شـرایط زندگـی در ایـن شـهر اسـت؛ ا منطقـه و امکانـی بـرای بهتـر 
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نویسنده: میری
استان: خوزستان 

شهر: دزفول 
چالش ها:

• نهادهای مدنی و جوانان 
• ضعف نظارتی شورا 

• ضعف مدیریت شهری 

دومیـن شـهر بـزرگ اسـتان خوزسـتان، دزفـول بیـش از ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد. شهرسـتان 
از مرکبـات و  کشـور محسـوب می شـود.  کشـاورزی اسـتان و حتـی  از قطب هـای  دزفـول یکـی 
کم نیسـتند.  که حتی صادر می شـوند  گل رز و گل مریـم، تولیـدات منطقـه  گرفتـه تـا  سـیفی جات 

امـا آیـا حـال و روز شـهر دزفـول، متناسـب بـا تـوان اقتصـادی آن و امکانـات منطقـه ای اسـت؟
آیا شـورای شـهر دزفول در چهارمین دوره توانسـته به خواسـته های شـهروندان شـهر از طریق 

مدیریت شـهری و شـهرداری پاسـخ دهد؟

شورای شهر دزفول در ارزیابی کنش گران مدنی
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سایه سنگین منافع شخصی
که »شـورای چهارم پس از شـش سـال حکمرانی  حسـین از فعاالن مدنی شـهر با اشـاره به این نکته 
کارنامـه شـورای  گرفـت« می گویـد: »متاسـفانه  کارهـای دزفـول را برعهـده  شـورای سـوم، زمـام امـور 
کـه فرصتی برای برخی اعضا  کنش گـران مدنـی منطقه، پر از ایراد بود؛ شـورایی  سـوم از دیـد خیلـی از 

کـرد تـا بـه پروژه های شـخصی خودشـان بپردازند.« فراهـم 
بـه عقیـده حسـین: »متاسـفانه در انتخابـات شـوراهای چهـارم هـم رقابت هـای قومـی و قبیلـه ای و 

فامیلـی و بانـدی، جایگزیـن انتخـاب افـراد متخصـص و شایسـته و نخبـه شـد.«
بـه  سـوم،  شـورای  در  خـود  سـلف های  مثـل  چهـارم،  شـورای  اعضـای  »برخـی  می کنـد:  اضافـه  او 
گرفتـه تـا البـی بـا اسـتفاده از عنـوان  دنبـال تحقـق منافـع شـخصی خودشـان رفتنـد؛ از ساخت و سـاز 

حکومتـی.« امتیازهـای  اخـذ  بـرای  حقوقی شـان 
کارنامه اش  که از شـورا و  وی هم چنین می گوید: »متاسـفانه پاسـخ گویی به انتقادها و سـئوال هایی 
کـه بایـد نبـوده و یـک جـور بی اعتنایـی بـه مـوکالن و شـهروندان در نـگاه اغلـب  می شـود نیـز چنـان 

اعضـای شـورا وجـود دارد.«
کارنامه شـورا را ندارم؛ امـا ارزیابی عمومی  کردن  کـه »قصـد صفـر و صـد  کیـد می کنـد  او درعین حـال تا

من، مثبت نیسـت.«

توسعه شهر یا عزل و نصب؟
که »در شـورای  که فعال رسـانه ای هم هسـت، عقیده دارد  یاسـر، یکی دیگر از فعاالن مدنی منطقه 
کارهای بوروکراتیک  چهـارم رویکـرد غالـب، عـزل و نصب شـهردار و دخالت مسـتقیم در امـور اداری و 
مرتبـط بـا شـهرداری بـود؛ نـه تـالش بـرای طراحـی و تدویـن برنامه هـای توسـعه پایـدار بـرای شـهر 
یـا اولویت بنـدی مشـکالت ذزفـول و یـا پیش بینـی راه هـای افزایـش منابـع و درآمدهـای شـهرداری 

بـدون اعمـال فشـار زیـادی بـر شـهروندان.«
گردشـگر و اسـتفاده از منافـع مترتـب بـر آن،  او هم چنیـن از اینکـه امـکان بالقـوه شـهر بـرای جـذب 

گالیه منـد اسـت. کـه بایـد و شـاید، مـورد توجـه شـورا قـرار نگرفتـه،  چنـان 
کـه شـورای شـهر دزفـول می توانسـت از پتانسـیل نیـروی انسـانی و نخبـگان شـهر  وی اضافـه می کنـد 

کند. کیفیـت زندگـی دزفـول خیلـی بیشـتر و بهتـر اسـتفاده  بـرای بهبـود 
یاسـر به مشـکل انتخاب شـهردار در ابتدای اسـتقرار شـورای چهارم اشـاره می کند و توضیح می دهد 
هم لیسـتی های  برخـی  هم چنیـن  و  شـورا  در  پیشـین  شـهردار  خانـواده  اعضـای  برخـی  حضـور  کـه 
بهبـود  بـرای  و می بایسـت  کـه می توانسـت  انـرژی ای شـد  و  زمـان  اتـالف  بـه  قبلـی، منجـر  شـهردار 

گـزارش وی، در سـال ۱۳۹۵ نیـز ادامـه یافـت. کـه بـه  کیفیـت وضـع شـهر صـرف شـود. مشـکلی 

بی اعتنایی به مهندسی شهری
که  کیـد می گویـد  رامیـن، مهندسـی خوانـده و در عمـران و ترافیـک شـهری صاحب نظـر اسـت. او بـا تا
کـه حتـی در شـوراهای قبلـی هـم اقـدام موثـر و جـدی بـرای بهبـود وضـع  نـه تنهـا در شـورای چهـارم 

ترافیـک شـهر صـورت نگرفته اسـت.
بـاران می آیـد، خیابان هـای  کـه چطـور وقتـی  وی اضافـه می کنـد: »اهالـی شـهر خـوب خبـر دارنـد 
اصلـی شـهر قفـل می شـود و آمـد و شـد بـرای حتی موتورها، دشـوار می شـود. حاال من بـه وقت هایی 

کاری نـدارم.« کـه رود دز طغیـان می کنـد و حجـم آب زیـادی روانـه شـهر می شـود 
ک حاصلخیز و بارش خوب در منطقه اشاره  کمی فضای سبز شهری با وجود خا او هم چنین به 
گذار شده؛ مثال کوی زیباشهر  می کند و درباره توسعه شهر هم می گوید: »زمین هایی در اطراف شهر وا
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کوی پیام نور. ولی خدمات شهری الزم و اولیه به آن ها اختصاص نیافته است.  کوی مهرشهر یا  یا 
گرفته تا آب و فاضالب، این مناطق درگیر  از آسفالت و فضای سبز و زمین بازی و مدرسه و مسجد 

کن هستند.« کاستی های متعدد هستند. درحالی که مثال در همین زیباشهر حدود ۲۰ هزار نفر سا
ایـن مناطـق هـم بـدون مهندسـی شـهری و  گرفتـه در  وی اضافـه می کنـد: »ساخت و سـاز صـورت 

گرفتـه و واقعـا بـه جهـت زیبایـی و نیـز فنـی، پـر از ایـراد اسـت.« نظـارت فنـی صـورت 
کـوی پیـام نـور( اشـاره می کنـد و نحـوه  او بـه ساخت و سـازهای بـدون مجـوز در برخـی نقـاط )ازجملـه 

مدیریـت شـورا و شـهرداری را بـر ایـن وضـع، ضعیـف می خوانـد.

ح های پرتعداد؛ بدهی های شهرداری دزفول طر
صبا حسـابدار یکی از شـرکت های فعال در اسـتان و پیمانکار برخی پروژه های شـهری در شهرسـتان 
دزفـول اسـت؛ او از بدهکاری هـای شـهرداری می گویـد و دلیـل آن را عـالوه بـر مشـکالت اقتصـادی 
برنامه ریـزی و مدیریـت مالـی ضعیـف شـهرداری و  اقتصـاد  رکـود و بحـران  کشـور و  کل  موجـود در 

کافـی شـورای شـهر می خوانـد. نظـارت نا
کـرد بـرای تقلیـل  کـرد و تـالش  او توضیـح می دهـد: »البتـه چنـد مـاه پیـش، شـورای شـهر دخالـت 
کنـد؛  ح هـای عمرانـی و خدمـات شـهری را درجه بنـدی و اولویت بنـدی  بدهی هـای شـهرداری، طر
)ازجملـه  افـراد  و  انجـام شـد و واقعیـت، طلبکارشـدن خیلـی شـرکت ها  کار دیـر  ایـن  بـه نظـرم  امـا 

کارگـران خـود شـهرداری( از شـهرداری اسـت.«
کلید خورد، اما پیشـرفت و عملیاتی  ح های پرتعدادی در شـهر  کـه متاسـفانه طر کیـد می کنـد  صبـا تا

شـدن بیش از نیمی از آن ها به ۵۰ درصد هم نرسـیده اسـت.
کارشناسـان  کـه بدهـی حـدود ۴۰۰ میلیـارد ریالـی دارد؛ ولـی  وی می گویـد: »شـهرداری مدعـی اسـت 
معتقدنـد بدهـی شـهرداری خیلـی بیشـتر از اینهاسـت. حتـی برخـی اعضای شـورای شـهر رقم واقعی 

را دو برابـر ادعـای شـهرداری می داننـد.«
کاری شـهرداری در سـال ۱۳۹۵ می گویـد و ازجملـه  ح از اولویـت  ج شـدن بیـش از ۸۰ طـر صبـا بـه خـار
فـوری  نیـاز  چـه  »واقعـا  می افزایـد:  او  می کنـد.  اشـاره  دزفـول  شـهر  شـورای  سـاختمان  احـداث  بـه 
ج شـدن آن از اولویـت هـم نشـان دهنده اعتـراف شـورا بـه تصمیـم  بـه ایـن سـاختمان بـود؟ و خـار

اسـت.« خـودش  اول  غیرواقع بینانـه  و  غیرکارشناسـی 
کنـم«؛  کارنامـه شـورا و شـهرداری را »سـیاه« توصیـف  کـه »مـن مطلقـا نمی خواهـم  او اضافـه می کنـد 

امـا معتقـد اسـت »فاصلـه موجـود تـا وضـع مطلـوب زیاد اسـت.«

عزم جوانان برای اصاح ترکیب شورا
گرفتنـد و ارزیابی هـای خـود را از  گـزارش مـورد پرسـش قـرار  کـه در ایـن  کنش گرانـی  اغلـب مطلعـان و 
کردنـد، بـه ضـرورت تغییـر ترکیب شـورای شـهر دزفول و  وضـع شـورای شـهر و شـهرداری دزفـول بیـان 

کردنـد. اصـالح و تقویـت آن اشـاره 
کنش گـران مدنـی بـرای حضـور فعـال در انتخابـات آتـی خبـر می دهنـد.  آن هـا جملگـی از عزمـی در 
کـه دشـواری ها و موانـع جـدی بـرای فائـق آمـدن بـر نـگاه قـوم و قبیلـه ای و  هرچنـد اذعـان می کننـد 

بانـدی و خانوادگـی و سیاسـی مسـلط در منطقـه وجـود دارد.
که متخصص و باتجربه  که بتوانند پیرامون افرادی  کنش گران مدنی دزفول امیدوارند  با وجود این، 

کنند. هستند، به اجماع برسند و با استفاده از شبکه های اجتماعی آنالین، اطالع رسانی 
کیفیت مشـارکت آن ها در  کثریت رای دهنـدگان دزفولی و  کار البتـه بسـتگی بـه نـوع انتخـاب ا نتیجـه 

انتخابات شـوراهای پنجم دارد.
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نویسنده: امید روستایی 
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• آسیب های اجتماعی 
• توسعه شهری 

• زیباسازی شهر 

کهن سـال و فضایی سـبز، باغـی متروکه  کـه تـا اواخـر دهـه هفتـاد بـا وجـود درختـان  »بوسـتان ملـت« 
می شـد،  شـناخته  بـاغ«  »سـیاه  بـه  اهالـی  بیـن  و  بـود  بزهـکار  افـراد  تجمـع  بـرای  محلـی  بیشـتر  و 
گرفتـه اسـت. بهینه سـازی ایـن پـارک در دوره هـای  کـه رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود  مدتـی اسـت 
سـوم و چهـارم شـورای شـهر یکـی از پروژه هـا و قراردادهـای مسـاله سـاز بـود. بیـن سـال های ۱۳۹۰ 
کارفرمـا تعهـد داده  کـه شـرکت  ح و ارائـه خدماتـی  تـا ۱۳۹۳ نحـوه اجـرا و نارضایتـی از پیشـرفت طـر
بـود، هم چنـان موضـوع رفت وآمدهـای بیـن شـهرداری و شـورای شـهر بـود ولـی در نهایـت بـه نتیجه 

رسـید.
را  کـه چادرنشـینی  نـوروزی  اسـکان مسـافران  بـرای  بـود  پـارک، محلـی  ایـن  قدیـم حاشـیه های  از 
کـه هنـوز هـم مـورد توجـه اسـت، هرچنـد در  کارکـردی  بـه هتـل و مسـافرخانه ترجیـح می دادنـد. 
گذشـته نارضایتـی بسـیاری از مسـافران در زمینـه ارائـه برخـی خدمـات، از جملـه احـداث  سـال های 

تبدیل پاتوق بزهکاران به بوستانی زیبا در رشت
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گـزارش شـده اسـت. آالجیـق ، حمـام و … هـم 
احـداث امکانـات ورزشـی به عنـوان بخـش مهمـی از ایـن پـروژه بـه مراحل پایانی خود رسـیده اسـت. 
در حـال حاضـر زمیـن چمـن فوتبـال، زمیـن مناسـب بـرای والیبـال آمـاده بهره بـرداری اسـت و سـالن 

سرپوشـیده آن نیـز قـرار اسـت بـه اتمام برسـد.
کـه روزگاری محـل تجمـع افـراد بزهکار بود، حاال هم صاحب امکانات ورزشـی شـده، هم قرار  مکانـی 
کند. هم چنین  اسـت جشـنواره های محلـی هم چـون جشـنواره غـذای و موسـیقی محلی را میزبانـی 

کشـور« باشـد. قرار اسـت این بوسـتان، محل »بزرگ ترین آب نمای موزیکال 
تصاویری از آخرین وضعیت زمین چمن فوتبال و زمین والیبال این بوستان را می بینید.

شهروند خبرنگار
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نویسنده: ماندگاری 
استان: خراسان رضوی 

شهر: مشهد 
چالش ها:

گردشگری  •
• ضعف مدیریت شهری 

• زیباسازی شهر 

روز  دومیـن  در  اسـت.  کشـور  شـهرهای  میـان  در  نـوروزی  سـفرهای  مقصـد  مهم تریـن  مشـهد 
فروردین مـاه جـاری، اسـتان دار خراسـان رضـوی از ورود بیـش از ۲میلیـون و ۶۸۸هـزار زائـر و مسـافر 
کـه  گردشـگران و زواری  کـه شـمار مسـافران و  بـه مشـهد طـی یـک هفتـه خبـر داد. بدیهـی اسـت 
راهـی مشـهد می شـوند، تـا پایـان تعطیـالت نـوروزی بسـیار بیشـتر از رقـم پیش گفتـه خواهـد شـد. 
کننـد. کـه تـا پایـان تعطیـالت نـوروزی افـزون بـر ۸ میلیـون نفـر بـه مشـهد سـفر  پیش بینـی می شـود 

امـا آیـا شـهرداری و شـورای شـهر مشـهد توانسـته اند سـیمایی نـوروزی بـه شـهر ببخشـند؟ فراتـر از 
کشـور( در مشـهد با  مسـافران و زوار، آیا تمامی ایرانیان )اعم از اهالی مشـهد و مسـافران دیگر نقاط 

چهـره ای بهـاری و خوش سـیما از شـهر روبـرو می شـوند؟

داوری مشهدی ها و فضای شهر در نوروز

شهروند خبرنگار
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داوری مشهدی ها و فضای شهر در نوروز



کـه نیازمنـد نظرسـنجی مسـتقلی اسـت. امـا بـه نظـر می رسـد  پاسـخ بـه پرسـش آسـان نیسـت؛ چـرا 
می تـوان مبتنـی بـر نظرخواهـی از برخـی شـهروندان مشـهد، بـه جمع بنـدی اجمالـی رسـید.

۱۸ از ۲۰
نبـات در اطـراف فلکـه آب )میـدان بیت المقـدس(  جـواد فروشـنده آجیـل و خشـکبار و زعفـران و 
گرفته در سـطح  که »اسـتقبال شـهرداری و شـورای مشـهد از بهار وگل کاری صورت  اسـت؛ او می گوید 
کارنامـه بهـاری شـهرداری نمـره بدهـد، می گویـد:  شـهر خـوب بـوده«؛ وقتـی از او می خواهـم از ۲۰ بـه 

»نمـره اش بـه نظـرم می شـود ۱۸«.
محسوسـی  تغییـر  پیـش  سـال  نـوروز  بـه  نسـبت  شـهر  سـیمای  بـه  رسـیدگی  »کیفیـت  می گویـد:  او 
کل نمـره قابـل قبولـی دارد؛ المان هـای خوبـی نصـب  نکـرده«؛ امـا توضیـح می دهـد: »بـه نظـرم در 

کمتـر اسـت.« کرده انـد هرچنـد بـه نظـرم تعـدادش از سـال قبـل 

۱۳ از ۲۰
کـه بـه شـورای شـهر و شـهرداری از  کارشـناس ارشـد معمـاری اسـت؛ او برخـالف جـواد می گویـد  امیـر، 
۲۰ بیشـتر از ۱۳ نمی دهـد؛ او توضیـح می دهـد: »نسـبت بـه سـال پیـش، تغییـر محسوسـی بـه چشـم 

نمی آیـد. بـه نظـرم اقدامـات بهـاری در سـطح شـهر، معمولـی هسـتند و نـه فوق العـاده.«
گذاشـتن المانهـای نـوروزی، رنـگ و لعـاب خاصی به  کـه »هرسـال سـعی شـده بـا  وی اضافـه می کنـد 

کمتر شـدن این زیباسـازی بوده ایم.« شـهر داده بشـود. اما متاسـفانه هرسـال شـاهد 
بـه عقیـده او، جـز نقـاط مهـم و شـاهراه های اصلـی شـهر، در دیگـر بخش هـای مشـهد اتفـاق نـوروزی 

خ نداده اسـت. خاصـی ر
کم، و بـا فراخوان های نـوروزی یا برگزاری  وی می افزایـد: »شـهرداری می توانـد بـه سـادگی و بـا هزینـه 

کردن شـهر بپردازد.« جنگ هـای شـادی بـه اهمیـت نوروز و نیـز بهاری 

۱۵ از ۲۰
کارنامـه آن را  جمیلـه، معلـم اسـت؛ او هرچنـد هم دلـی ای بـا ترکیـب شـورای شـهر مشـهد نـدارد و 
که »نسـبت به سـال قبل  کیفیـت زیباسـازی شـهر در نـوروز معتقد اسـت  ضعیـف می دانـد امـا دربـاره 

بهتـر شـده، و مثـال نمادهـای نـوروزی بهتـر و بـا مسـّماتر شـده اند.«
که »مشـهد  کمک شـهرداری و شـورا بیاید چرا  کـه آسـتان قـدس رضـوی می تواند به  او معتقـد اسـت 

شـهری توریسـتی اسـت و رسـیدگی به آن و بهبود وضع آن، نیازمند هزینه کرد بیشـتر اسـت.«
مکـث  کمـی  بـا  بدهـد،  نمـره  نـوروز  در  شـهرداری  و  شـورا  کارنامـه  بـه  می خواهـم  جمیلـه  از  وقتـی 

.۱۵ می گویـد: 

خبر خاصی نیست
نـوروز  در  شـهرداری  فعالیت هـای  بـا  رابطـه  در  او  دارد؛  طالفروشـی  خسـروی  چهـارراه  در  مجیـد 
کـه شـهرداری بااجـرای یـک یـا چنـد المـان و معموال نوسـتالژیک  می گویـد: »معمـوال روال ایـن بـوده 
کار خاصـی نشـده ام؛  کمـی حـال و هـوای شـهر را عـوض می کـرده؛ امـا متأسـفانه مـن هنـوز متوجـه 

کاری خـاص در سـطح شـهر.« گرفتـاری زیـاد مـن اسـت یـا عـدم انجـام  نمی دانـم ایـن بخاطـر 
کـه فقـط بـه فکـر اندوختـن  کـه »شـهرداری متأسـفانه نهـادی اسـت  مجیـد بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
مـال اسـت و پاسـخ مناسـب نسـبت بـه دریافتهـای خـودش نداشـته و نـدارد« می گویـد: »نمونـه بـارز 
کسـری پارکینـگ درسـطح  کـه بـه نسـبت تأمیـن  کسـر پارکینـگ اسـت  آن بنظـرم هزبنه هـای سـنگین 
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گـران اسـت.« عمومـی بسـیار ناچیـز یـا 
کارنامه شـورای شـهر مشـهد  کـه »مـن جزو مخالفان شـدید فعالیتهای شـهرداری و  کیـد می کنـد  او تا

کرده باشـم!« هسـتم و شـاید در بیـان نظـر و ارزیابـی ام زیادی غرض ورزی 

باز هم ۱۸ از ۲۰
از  هـم  امسـال  شـهرداری  نظـرم  »بـه  می گویـد:  او  اسـت؛  عکاسـی  و  طبیعـت  بـه  عالقمنـد  سوسـن 
از  بـه نسـبت بیشـتر هـم هسـتند؛ تقریبـا در خیلـی  کـرده و  ِالمان هـا و نمادهـای جالبـی اسـتفاده 
گل بـا شـکل های مختلـف و نمـادی از نـوروز و سـبزه  میادیـن و خیابان هـای اصلـی شـهر، سـبدهای 

می شـود.« دیـده 
توضیـح  البتـه  می دهـد.   ۱۸ نمـره  مشـهد  شـهرداری  نـوروزی  کارنامـه  بـه   ۲۰ از  جـواد  مثـل  هـم  او 
گذشـته تغییـر چشـمگیری نمی بینـم ولـی چراغانـی و نورپـردازی در  کـه »بـه نسـبت سـال  می دهـد 

شـب در بعضـی خیابان هـا جالـب و جدیـد اسـت.«
کرد ه انـد و به خصوص، شـهر تمیز  کار  کـه »بـه نظـرم درمجمـوع خـوب  وی هم چنیـن اضافـه می کنـد 

است.«

باز هم ۱۳ از ۲۰
گشـته و این طرف و آن طرف رفته اسـت. او  کیوان مثل امیر دانشـجو اسـت؛ او به قدر الزم در شـهر 
که »درمجموع  که از ۲۰ بیشـتر از ۱۳ نمی دهد؛ هرچند توضیـح می دهد  هـم مثـل امیـر معتقـد اسـت 
که من دیـدم جلوی ِالمان ها  کار شـهرداری مشـهد خـوب بـود و خیلـی از مسـافران یا حداقل اونایی 

جمع می شـوند و عکـس می گیرند.«
کـرد.«  یـا نقاشـی  وی هم چنیـن اضافـه می کنـد: »می شـد دیوارهـای فرسـوده و خـراب را رنـگ زد 
کـه چنـد سـال پیـش دیـده بـود  او بـه نقاشـی های دیـواری نزدیـک میـدان فردوسـی اشـاره می کنـد 
کـه بـه شـاهنامه فردوسـی ربـط داشـت  کـه بعـدا ایـن نقاشـی ها را  و می افزایـد: »متاسـفانه شـنیدم 
کاش آن هـا می مانـد و بـود و در سـطح شـهر مشـهد اضافـه می شـد.« بـا رنـگ سـفید پوشـانده اند… 

کجا باید ببینیم؟« گر در مشهد نشانی از شاهنامه فردوسی نبینیم در  کیوان می گوید: »ا

مشهد بهاری تر شده
کـه هرچنـد از  هومـن در بـازار و بخـش خصوصـی فعـال اسـت و دانش آموختـه اقتصـاد؛ او می گویـد 
کارنامـه شـورای شـهر و شـهرداری مشـهد در دوره اخیـر راضـی نیسـت امـا »واقعیـت این اسـت  کلیـت 

کـه شـهر بـا تزیینـات انجـام شـده« بهاری تـر شـده اسـت.
کمتـر شـاهد چنیـن چیـزی بوده  کـه بـه هـر علـت و دلیـل مشـهد در سـه سـال پیـش  کیـد می کنـد  او تا
امـا »ظاهـرا امسـال و بـه خاطـر انتخابـات پیـش رو، شـورا و شـهرداری تکانی بـه خودشـان داده اند.«

کـه »هرچنـد شـورای مشـهد در اختیـار اصول گرایان اسـت، اما به نظر می رسـد در  وی اضافـه می کنـد 
کار شـده در سـطح شـهر، چندان ایدئولوژیک اقدام نشـده اسـت.« تبلیغات نوروزی و المان های 

کـه در دوره شـهردار پیشـین و شـورای سـوم، تبلیغـات و به سـازی شـهر بـرای  هومـن معتقـد اسـت 
نـوروز و زیباسـازی، بهتـر و بیشـتر بـود؛ امـا در دوره اخیـر، سـال جـاری از سـه سـال پیـش بهتـر اسـت.

کـه در چنـد سـال اخیـر زیباسـازی و  او بـه نکتـه جالـب دیگـری هـم اشـاره می کنـد: »یـک دلیـل ایـن 
کم رنـگ بـود شـاید ایـام فاطمیـه و سـوگواری های غالـب بـود. ترکیـب شـورای  تبلیغـات اینچنینـی 
کـه ایـن را بـه نـوروز و شـادی ترجیـح مـی داد. ولـی امسـال بـا توجـه بـه  شـهر هـم جـوری بـود و هسـت 

هم زمانـی تولـد حضـرت فاطمـه بـا نـوروز و نیـز بحـث انتخابـات، فضـا فـرق داشـت.«
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کارها را هم نکنند؟ این 
گل کاری و تزیینـات سـطح شـهر  کـه از  غ التحصیـل جامعـه شناسـی اسـت؛ او می گویـد  سوسـن فـار
کارهـا را هـم نکننـد پـس می خواهنـد چـه  گـر همیـن  راضـی اسـت؛ امـا بالفاصلـه می افزایـد: »واقعـا ا

کننـد؟ یعنـی اینهـا وظایـف اولیـه و تکالیـف شـهرداری و شـورای شـهر اسـت.«
اشـاره  اغلـب مسـیرهای اصلـی شـهر  ازدحـام خیابانهـا و شـلوغی  و  ترافیـک سـنگین مشـهد  بـه  او 
که شـهر توان  کامـال مشـخص اسـت  می کنـد و می گویـد: »هرچنـد مسـافر زیـادی بـه مشـهد آمـده، امـا 
بـا نیـاز شـهروندان  ترافیکـی ضعیفـی دارد و خیابان هـا و امکانـات حمـل و نقـل شـهری متناسـب 

مشـهد و نیـز مسـافران و وضـع شـهر توریسـتی و مذهبـی نیسـت.«
»درمجمـوع  کـه  هرچنـد  نـدارد؛  پیـش  نوروزهـای  بـا  محسوسـی  تفـاوت  شـهر  سوسـن  عقیـده  بـه 
تمیـز شـده« و »تبلیغـات ایدئولوژیـک و سـوگیری های فرهنگـی و سیاسـی شـورا و شـهرداری هـم در 
کمتـر نشـانی از  کار شـده، قابـل ردیابـی و مشـهود اسـت و متاسـفانه  اقدامـات نـوروزی و المان هـای 

نمادهـای ملـی و بومـی وجـود دارد.«

داوری آسان نیست
حسـن، مهندسـی خوانـده و مدیـر یـک شـرکت اسـت و پیمانـکار شـهرداری؛ وی می گویـد: »بـه نظرم 
تبلیـغ بهـار ماننـد سـال های قبـل بـوده و البتـه برجسـته ترین آن هـا را شـاید بتوان همـان المان های 

کـه به نظـرم بسـیار جالب و زیبا اسـت.« کـه در سـطح شـهر نصـب شـده  گرفـت  شـهری در نظـر 
او البتـه در مقـام مقایسـه بـا اقـدام مشـابه در سـال پیـش می گویـد: »تفـاوت محسوسـی نسـبت بـه 

سـال قبـل ندیـده ام.«
زیباسـازی  و  تبلیغـات  بـه  مذهبـی  افـراد  محتـوا،  جهـت  از  می کنـم  »فکـر  کـه  اسـت  معتقـد  حسـن 

».۱۰ نمـره  کثـر  حدا غیرمذهبـی  شـهروندان  و  بدهنـد   ۱۵ بـاالی  نمـره  نـوروزی 
کـه در  کـه بـه عنـوان پیمانـکار، و بـا توجـه بـه ارتباطـات محـدودی  وی هم چنیـن توضیـح می دهـد 
کال از سیسـتم شـهرداری راضی نیسـت و اقدامات و خروجی آن  گذشـته و حال با شـهرداری داشـته ، 

کاسـتی می بینـد و می دانـد. را ضعیـف و پـر از ایـراد و اشـکال و 

جمع بندی؟
جمع بنـدی نظـرات شـهروندان مشـهدی دربـاره فعالیـت شـهرداری و شـورای شـهر در نـوروز سـال 
کـه یـک  کـه بتـوان در مجمـوع بـه ایـن خروجـی رسـید  کار آسـانی نیسـت؛ امـا بـه نظـر می رسـد   ۱۳۹۶
نـوع احسـاس رضایـت مقطعـی و نسـبی از فعالیت هـای انجام شـده بـرای نوروز غالب اسـت. هرچند 
کیفیـت آن )عـدم اسـتفاده از نمادهای  کـه دربـاره انگیزه هـای آن )ازجملـه انتخابـات پیـش رو( و نیـز 
ملـی و بومـی( نقدهـا محسـوس و برجسـته اسـت. ضمـن این کـه بـه شـکل محسوسـی اغلـب افـراد بـر 

کار می توانـد از ایـن بسـیار بهتـر باشـد و شـود. کـه  ایـن نظرنـد 
کـه بـه نظـر می رسـد اغلـب شـهروندان مشـهدی بـر  ایـن مالحظـه هـم قابـل برجسته سـازی اسـت 
گـر شـورا ترکیبـی تخصصی تـر و غیرایدئولوژیـک و غیرسیاسـی داشـته باشـد، می تواند  کـه ا ایـن باورنـد 
)ازجملـه در مناسـبت های این چنینـی:  کارنامـه موفق تـری در مدیریـت شـهری و خدمات رسـانی 
که در شـهری توریسـتی  نـوروز( داشـته باشـد و احسـاس رضایـت و شـادی بیشـتری بـه مـردم منطقه 

کنـد. زندگـی می کننـد اهـدا 
کرد و به »کرسـی«  آیـا ایـن جمع بنـدی خـودش را در انتخابـات شـورای پنجـم مشـهد، آشـکار خواهد 

خواهد نشـاند؟

شهروند خبرنگار

۲۴۷

داوری مشهدی ها و فضای شهر در نوروز



نویسنده: عاطفه مرادی 
استان: البرز

ج  کر شهر: 
چالش ها:

کار کودکان   •
• ضعف نظارتی شورا
• حقوق شهروندی 

ج، بـا ظرفیتـی بسـیار  کـر کالن شـهری بـه نـام  کـودکان خیابانـی در  وجـود تنهـا دو مرکـز نگهـداری از 
کار در ایـن شـهر بـه حـال خـود رهـا شـده اند. کـودکان  محـدود، یعنـی 

سـبب  کـه  اسـت  گـی ای  ویژ مهم تریـن  شـاید  ایـن  هسـتند.  فـردا  اجتماعـی  سـرمایه های  کـودکان 
می شـود یـک جامعـه بـه آن هـا توجـه ویـژه داشـته باشـد. برای داشـتن فردایـی بهتر، جوامع توسـعه 
که مسـئولیت رشـد  کـودکان قائلنـد و عـالوه بر خانواده  یافتـه، اهمیـت خاصـی بـه برنامه ریـزی  بـرای 
کـودکان را در سـنین آغازیـن بـه عهـده دارد، نهادهـای اجتماعـی از جملـه شـورای شـهر و شـهرداری 
کـودک بـه طـور رسـمی از پنج  نسـبت بـه رشـد صحیـح و سـالمت روانـی و جسـمی آن هـا مسـوول اند. 
کـودکان شهرنشـین  سـالگی بـا شـروع تحصیـالت پیش دبسـتانی وارد جامعـه می شـود، بسـیاری از 

کودکان کار به حال خود رها شده اند

در غفلت شورا و شهرداری کرج

شهروند خبرنگار

۲۴۸

کار به حال خود رها شده اند کودکان 



از آن وارد جامعـه می شـوند و مسـئولیت نهادهـای  بـه واسـطه شـغل والدین شـان حتـی پیش تـر 
اجتماعـی نسـبت بـه آن هـا از سـنین بسـیار پاییـن آغـاز می شـود.

کـه دولـت ایـران نیـز یکـی از امضا کننـدگان آن اسـت، انسـان ها تـا  کـودک  کنوانسـیون حقـوق  مطابـق 
کودکـی نبایـد از تبعیـض رنج ببرد؛ اما متاسـفانه  کـودک بـه حسـاب می آینـد و هیـچ  پایـان ۱۸ سـالگی 
کـودک در بسـیاری مـوارد نقـض  کنوانسـیون حقـوق  کنونـی مـا همیـن نخسـتین اصـل از  در جامعـه 
کار  بـه  مجبـور  بـودن،  بدسرپرسـت  و  بی سرپرسـت  یـا  و  فقـر  واسـطه  بـه  کـه  کودکانـی  می شـود. 
کـه مـورد تبعیض واقع می شـوند و بخش زیـادی از حقوق آن ها  کسـانی هسـتند  می شـوند، از جملـه 

از جملـه حـق رشـد و تحصیل شـان، نقـض می شـود.

کودکان بی خانمان هیچ است فعالیت شهرداری نسبت به تعداد 
ج بسـیار زیـاد اسـت و  کـر کار در  کـودکان  ج می گویـد: میـزان  کـر کـودکان در  فریبـا د. فعـال حقـوق 
کـودکان هـم شـامل پسـران و هـم دختـران  متاسـفانه آمـار دقیقـی از تعـداد آن هـا وجـود نـدارد. ایـن 
ج خانـواده  کمک خـر بـه عنـوان  از آن هـا دارای سرپرسـت هسـتند و به دلیـل فقـر  می شـود. برخـی 
گذشـته  کار می کننـد امـا عـده  چشـم گیری از آن هـا بی سرپرسـت و اغلـب بی خانمـان هسـتند. سـال 
شـد  موظـف  شـهرداری  گرفـت،  صـورت  شـهرداری  و  بهزیسـتی  سـازمان  بیـن  کـه  توافقـی  مطابـق 
کنون آنچه  گسـتره  اسـتان البـرز در نظر بگیرد، امـا تا کـودکان خیابانـی در  کـزی بـرای سـامان دهی  مرا

انجـام شـده، نسـبت بـه میـزان نیـاز اسـتان تقریبـا هیـچ اسـت.
کـودکان در ایـن اسـتان اسـت، توضیـح  کـه عضـو یـک سـازمان مردم نهـاد فعـال در زمینـه  حقـوق  او 
نگهـداری  بـرای  مرکـز   ۲ تنهـا  کنـون  تا البـرز  اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل  اذعـان  براسـاس  می دهـد: 
کـه یکـی دولتـی و دیگری خصوصی اسـت. مرکز دولتـی تنها در  گرفتـه شـده  کـودکان خیابانـی در نظـر 
کـه در حـال حاضر  کـودکان خدمـات ارائـه می دهـد و مرکـز خصوصـی شـبانه روزی اسـت  طـول روز بـه 
کـز، هزاران  کیفیـت خدمـات ارائـه شـده در آن مرا کـودک را نگهـداری می کنـد. صـرف نظـر از  فقـط ۳۰ 
گفت صدها برابر این تعداد اسـت. این  کـودک بی خانمـان در اسـتان البـرز وجـود دارد و شـاید بتـوان 
گونـی هسـتند. خدمـات آموزشـی و بهداشـتی  گونا کـودکان در معـرض خطرهـای جسـمی و روحـی 
بـزه، و بیماری هـا و  گرمـا، سـرپناه مناسـب ندارنـد و در معـرض اعتیـاد،  ندارنـد. اغلـب در سـرما و 

لطمـات جنسـی هسـتند.
کـز موجـود فقـط پسـران را می پذیـرد، می گویـد:  کـه مرا بـر ایـن  کیـد  بـا تا کـودک  ایـن فعـال حقـوق 
کـه بـا توجـه بـه فرهنـگ  تبعیـض مضاعـف علیـه دختـران حتـی ایـن جـا نیـز مشـهود اسـت، در حالـی 
نیـز  اجتماعـی مـا، دختـران بیشـتر در معـرض آسـیب هسـتند. متاسـفانه سـازمان های مردم نهـاد 
کـودکان انجـام دهنـد.  کار موثـری نمی تواننـد بـرای ایـن  کـه  آن قـدر بی بضاعـت و ضعیـف هسـتند 
کـه هـر تالشـی موثـر واقـع نمی شـود.  از طرفـی سـرعت افزایـش بی خانمانـی و فقـر چنـان زیـاد اسـت 
کار اضافـه می شـود و چـاره ای جـز ورود نهادهـای مسـئول و  کـودکان  تعـداد  بـه  متاسـفانه روزانـه 
که در آسـتانه انتخابات شـوراها هسـتیم  کنون  برنامه ریزی سـتادی برای مهار این بحران نیسـت. ا
که به مسـائل مربوط  کنیم  کسـانی را انتخاب  کاندیداهـا توجـه داشـته باشـیم و  بایـد بـه برنامه هـای 
کار و بی خانمان یک مسـئله   کـودکان  کـودکان اهمیـت دهنـد و از دغدغه هایشـان باشـد. بحـران  بـه 
کنـون مربـوط نیسـت؛ ایـن  کـه تنهـا بـه ا جـدی بـرای سـالمت شـهری محسـوب می شـود. موضوعـی 
کـودکان فـردای شـهرهای مـا را می سـازند و در فقـدان آمـوزش و بهداشـت مناسـب، فـردای روشـنی 

بـرای شـهر نمی تـوان متصـور بـود.

شهروند خبرنگار

۲۴۹

کار به حال خود رها شده اند کودکان 



طیف سیاسی شورای شهر مهم نیست
کـودکان افغـان درس می دهـد، می گویـد: عـالوه بـر  کـه بـه  مریـم س. معلـم یـک مدرسـه  خودگـردان 
کـه از تـرس اخـراج حتـی جـرات نمی کننـد بـه مـدارس رسـمی مراجعـه  کـودکان مهاجـر ثبـت نشـده 
کـه از مـادر ایرانـی و پدر افغان هسـتند اما شناسـنامه و هویت  کننـد، دانش آمـوزان زیـادی نیـز داریـم 
قانونـی ندارنـد، بـرای همیـن نمی تواننـد بـه مدرسـه رسـمی برونـد. بضاعـت مـا نیـز در حـد آمـوزش 
کـه تنهـا خوانـدن و نوشـتن یـاد بگیرنـد. بـه  اسـتاندارد نیسـت و بچه هـا چنـد سـال طـول می کشـد 
کـودکان در معـرض آسـیب های اجتماعـی قـرار دارنـد و بی توجهـی بـه آن هـا زمینـه ی  گفتـه  او ایـن 

آسـیب های اجتماعـی فـردا را بـه وجـود خواهـد آورد.
کـدام طیـف سیاسـی باشـند یـا اصـال  کـه اعضـای شـورای شـهر از  گفتـه  ایـن معلـم، مهـم نیسـت  بـه 
کـه آیـا آن هـا واقعا دغدغـه  مردم  گرایـش سیاسـی داشـته باشـند یـا نـه؛ آنچـه اهمیـت دارد ایـن اسـت 

را دارنـد؟

کند کودک را حمایت  شورای شهر فعاالن حقوق 
ج بـه انـدازه پایتخـت اهمیـت دارد و بایـد  کـر فـرزاد ش. فعـال سیاسـی، می گویـد: شـورای شـهر در 
گیـرد. امـا متاسـفانه ایـن اتفـاق نمی افتـد و بـه خاطـر توجه مردم ایـن منطقه  مـورد توجـه مـردم قـرار 
تهـران می ریزنـد.  بـه صندوق هـای  را  رای خـود  انتخابـات  بزنـگاه  در  تهـران، خیلی هـا  بـه مسـائل 
ج رفـت. او بـا ابـراز  کـر ایـن اتفـاق در انتخابـات پیشـین مجلـس هـم افتـاد و دودش بـه چشـم مـردم 
بـه انتخابـات شـوراها ادامـه می دهـد: امیـدوارم انتخابـات سـنتی در ایـن دوره  امیـدواری نسـبت 
کـه  کسـانی برگزیـده شـوند  جـای خـود را بـه انتخابـات هدفمنـد بدهـد و اعضـای شـوراها از میـان 
دغدغه هـا  ایـن  جملـه   از  داده انـد.  قـرار  خـود  برنامه هـای  محـور  را  مـردم  اجتماعـی  دغدغه هـای 

کـودکان بی خانمـان و بی سرپرسـت اسـت. و  کار  کـودکان  مسـئله  
کـودکان را از وظایـف مهـم شـوراهای شـهر  او حمایـت از سـازمان های مردم نهـاد مرتبـط بـا حقـوق 
کار  نیـروی  عنـوان  بـه  کـودکان  از  نیـز  متاسـفانه خـود شـهرداری  و می گویـد:  و شـهرداری می دانـد 
آن  مسـئول  امـا  می افتـد،  شـهرداری  پیمـان کاری  حـوزه  در  اتفـاق  ایـن  هرچنـد  می کنـد.  اسـتفاده 
کنـد. از طرفـی، انتظـار اینکه شـورای  شـهرداری اسـت و شـورای شـهر بایـد بـه ایـن موضـوع رسـیدگی 
کـودکان بی سرپرسـت اختصـاص دهـد، منطقـی نیسـت.  شـهر بخواهـد بودجـه ای را بـه نگهـداری 
کار تقویـت و حمایت سـازمان های مردم  یعنـی بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد آن هـا عملی نیسـت. بهتریـن 
کننـد و عـالوه بـر برنامه هـای آموزشـی و  کمک هـای مردمـی را نیـز جلـب  کـه می تواننـد  نهـاد اسـت، 
کـودکان، آمـوزش محیطـی را نیـز جزو برنامه هایشـان قـرار دهند و بـرای والدین  بهداشـتی بـرای ایـن 

نیـز دوره هـای آمـوزش تربیتـی بگذارنـد.
ایـن فعـال سیاسـی می گویـد: راه کارهـای پیشـنهادی امثـال مـن ممکـن اسـت پخته و دقیق نباشـد، 
کـه بـه فکـر یـک شـهروند مسـئول می رسـد، وظیفـه  مسـتقیم شـورای شـهر  کـم چیـزی  امـا دسـت 
کنـون بایـد مـردم و سـازمان های مردمـی ایـن را در غالب مطالبات شـان  کـودکان اسـت و ا نسـبت بـه 

کاندیداهـا بخواهنـد. از 

شهروند خبرنگار

۲۵۰

کار به حال خود رها شده اند کودکان 



نویسنده: مهرداد آهنگر 
استان: البرز

ج  کر شهر: 
چالش ها:

• فساد مالی 
• ضعف نظارتی شورا 

• رقابت های انتخاباتی 

بـر  نظـارت  وظیفـه  خـود  شـوراها  کـه  حالـی  در  شـده،  شـهر  شـوراهای  از  برخـی  گریبان گیـر  فسـاد 
دارنـد. عهـده  بـه  را  سـازمان ها  ایـن  احتمالـی  تخلفـات  از  جلوگیـری  و  شـهرداری ها 

کمتـر از دو مـاه دیگـر پنجمیـن دوره انتخابـات  ج اسـت.  کـر یـک نمونـه از ایـن مصـداق شـورای شـهر 
پایـان سـال ۹۵  بـه  ایـن حـال در روزهـای منتهـی  برگـزار خواهـد شـد، در  شـوراهای شـهر و روسـتا 

ج منتشـر شـد. کـر خبـری مبنـی بـر رسـوایی مالـی در شـورای شـهر 
که با انتشـار خبر واریزهای نجومـی به عنوان »کارانه«  گزارش دادند  ج  کـر کالن شـهر  منابـع خبـری از 
ج«، رییـس ایـن شـورا طـی نامـه ای اقدامـات مالـی اداری را فعـال متوقف  کـر بـه اعضـای شـورای شـهر 

کرده اسـت.
کـه محمـد دادگـو، رییـس شـورا خطـاب بـه مدیر امور مالی اداری شـورای اسـالمی شـهر  در ایـن نامـه 
کارانـه بـه اعضـای  ج نوشـته، آمـده اسـت: »بـا توجـه بـه ابهامـات پیـش آمـده در مـورد پرداخـت  کـر

شورای شهر کرج، رسوایی مالی و 
انتخابات پیش رو
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شـورا جهت بررسـی متمم بودجه سـال ۹۵ و بودجه پیشـنهادی سـال ۹۶ شـهرداری و سازمان های 
ج از سـاعت جلسـات  تابـع آن بـه مـدت سـه مـاه مجموعـا ۱۳۳۶ سـاعت طبـق لیسـت پیوسـت و خار
کارکرد اعضای شـورا و احسـاس مسـئولیت آن ها مشـخص شده  کمیسـیون ها بوده و مدت  رسـمی و 

اسـت، لـذا تـا تعییـن تکلیـف قانونـی اقدامی صـورت نپذیرد.«

گفتند به شما ارتباطی ندارد گفتم پرداخت ها خاف قانون است 
گـزارش امیرحسـام عباسـی بـه جـای امضـای خود بـرای دریافـت این پول نوشـته »به  بـر اسـاس ایـن 
کامـل دارم و هر گونـه پرداخـت  ریاسـت شـورا بابـت تقسـیم ایـن مبلـغ بـدون مصوبـه شـورا اعتـراض 

کـرد.« مـازاد طـی ایـن لیسـت خـالف قانـون اسـت و دریافـت نخواهـم 
کـه اعتراض به این پرداخت ها شـروع شـد و خبر  در واقـع در پـی ایـن نوشـته  امیرحسـام عباسـی بـود 
گـر آقـای عباسـی مبلـغ پیشـنهادی را قبـول می کـرد، اصـال  بـه رسـانه ها راه یافـت و مشـخص نیسـت ا

ج افتاده اسـت؟ کر کـه چنیـن اتفاقـی در شـورای شـهر  کسـی خبـردار می شـد 
قانـون  اسـاس  »بـر  می گویـد:  دانسـته،  شـورا  رییسـه  هیـات  تصمیـم  را  پـول  پرداخـت  عباسـی 
کثر  حق الجلسـه هـر سـاعت عضـو شـورای شـهر یـک شـصتم حقوق شـهردار محاسـبه می گـردد و حدا
اعـداد  از  برخـی  بـا  کـه  اسـت  سـاعت   ۶۰ می شـود  محاسـبه  شـهر  شـورای  عضـو  بـرای  کـه  سـاعاتی 
کـه بابـت حضـور در  کـه در شـورا بـاب شـده  ایـن لیسـت همخوانـی نـدارد. ایـن سـنت غلطـی اسـت 
کره با شـهردار پرداخت می شـود.  کمیسـیون تلفیق هر سـاله مبلغی تعیین و با اعمال فشـار و با مذا
کمیسـیون  که با دور زدن قانون از سـوی رییس  این رقم قبال تحت عنوان پاداش پرداخت می شـد 
کارانـه تعییـن شـد.« آقـای عباسـی می گویـد بارهـا تذکـر داده امـا بـه او  تلفیـق، دبیـر و رییـس شـورا 

گفته انـد: »بـه شـما ارتباطـی نـدارد«.

در شوراهای شهرهای دیگر چه خبر است؟
کشـور امـری بدیـع و تـازه نیسـت و مسـبوق بـه سـابقه اسـت.  فسـاد مالـی در شـوراهای شـهر سراسـر 
در دور چهـارم شـوراهای شـهر و روسـتا خبرهـای متعـددی از تخلـف و فسـاد مالـی منتشـر شـد. در 
مـرداد مـاه سـال ۹۵ هفـت عضـو شـورای شـهر آبـاده بـه اتهـام تخلفـات مالـی دسـتگیر شـدند. اواخـر 
گـروه ۳۵ نفـره متخلفـان مالـی دسـتگیر شـدند.  سـال ۹۴ نیـز سـه عضـو شـورای شـهر تبریـز در میـان 
کشـیده شـدن  تابسـتان سـال ۹۳ اختـالس شـهردار و عوامـل شـهرداری سـیرجان سـبب بـه دادگاه 
چنـد تـن از اعضـای شـورای شـهر شـد. آذر مـاه ۹۵ یکـی از اعضـای شـورای شـهر بومهـن بـا تغییراتـی 
کـرده بـود بـه عنـوان متهـم اصلـی فـروش قبرسـتان، غسـال خانه و  کـه در صـورت جلسـه شـورا ایجـاد 
کاربـری بـه ویـالی شـخصی دسـتگیر شـد. رسـوایی مالـی شـورای شـهر  کتابخانـه بومهـن بـرای تغییـر 
کـه ماه هـا رسـانه های ملـی و بین المللـی و ارگان هایـی  تهـران نیـز در سـال ۹۵ چنـان دامنـه دار بـود 
ک  کـرده بـود. مسـئله  تحقیـق و تفحـص از پرونـده امـال مثـل مجلـس شـورای اسـالمی را درگیـر خـود 

نجومـی سـرانجام بـا رای نیـاوردن در پارلمـان مسـکوت مانـد.
که عالوه بر شـوراها و شـهرداری ها، رسـوایی های مالی در مناصب باالتر و در سـطح ملی  عجیب آن 
گریختـه  اخبـار آن، تحقیقـی دربـاره اش انجـام نمی شـود و  نیـز جریـان دارد و بـا وجـود اعـالم جسـته و 
بـه جـای پی گیـری و جلوگیـری از آن، افشـاءکنندگان مـورد مواخـذه و بازخواسـت قـرار می گیرنـد و بـا 
آن هـا برخـورد می شـود. امـا شـوراها بـه عنـوان مردمی تریـن نهـاد قـدرت آن هـم در شـکل منطقـه ای 
از موقعیـت ممتـازی بـرای نظـارت مسـتقیم مـردم برخوردارنـد و انتظـار مـی رود مـردم نسـبت بـه آن 

حسـاس تر و پی گیرتـر باشـند.
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ج چند برابر تهران است کر مشکات شورای شهر 
که ال بـه الی اخبار  ایـران فقـط تهـران نیسـت، شـهرهای دیگـر نیـز مصائب و مشـکالت فراوانی دارند 
گـر همیـن شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی  گـم می شـود و ا منتشـر شـده از تهـران در رسـانه ها 

کسـی از مشـکالت شـهرهای دیگـر خبردار می شـد یا نه. نبـود، معلـوم نبـود، اصـال 
ج بـا اعـالم ایـن مطلـب می گویـد: یـک نمونـه   کـر کامـران ش. یـک فعـال سیاسـی و رسـانه ای در شـهر 
گـر رفتـار مسـئوالنه   کـه ا ج همیـن رسـوایی مالـی اخیـر بـود  کـر کوچـک از تخلفـات در شـورای شـهر 
ج در دوره  کـر نـه. شـورای شـهر  یـا  باخبـر شـود  کسـی  نبـود  بـاز هـم معلـوم  نبـود،  یـک عضـو شـورا 
گر هر مشـکلی را در  که ا چهـارم مشـکالت فراوانـی داشـت و تخلفاتـی در جریـان بـود و هسـت؛ طـوری 
ج چندین برابـر وجود دارد؛ اما پوشـش خبری داده  کر کـه در  شـورای شـهر تهـران می بینیـد، بدانیـد 
گم شـد و  کـه خبری شـد، ال بـه الی اخبار ثبت نام انتخابات اخیر  نمی شـود. همیـن مـورد اخیـر هـم 
کنند. کاندیداهـای مسـئول و دغدغه منـد چنیـن مـواردی را رها نکنند و حتما افشـا  البتـه امیـدوارم 
مشـکالت  و  هـوا،  آلودگـی  و  ترافیـک  سـیب،  بـاغ  مثـل  ج  کـر باغ هـای  تخریـب  زمین خـواری،  بـه  او 
ج اشـاره می کنـد و می گویـد: در هـر یـک از ایـن مـوارد رد پـای همـه  اعضـای  کـر اجتماعـی فـراوان در 
کـم چنـد تـن از اعضاء دیده می شـود. در برخی موارد، تخلف عیـان و در برخی دیگر  شـورا و یـا دسـت 
کـه بسـیار مهم تـر اسـت جلوگیـری از راه یافتـن  بی کفایتـی و بی توجهـی محـرز اسـت. البتـه چیـزی 
کنـار آن نبایـد و نمی تـوان به سـادگی  افـراد بی کفایـت و متخلـف بـه شـورای پنجـم شـهر اسـت؛ امـا در 
که محمـد دادگو، رییس  گفتـه  ایـن فعال رسـانه ای و سیاسـی، ایـن  گذشـت. بـه  از تخلفـات پیشـین 
که موضوع به رسـانه ها  کنـد، آن هـم وقتی  شـورا صرفـا از پرداخت هـای نجومـی ایـن دوره جلوگیـری 
کافـی نیسـت. بایـد مـدارک مالـی سـال های قبلی شـورا نیز بررسـی شـود و بـه تخلفات  کشـیده شـده، 

پیـش از ایـن نیـز رسـیدگی شـود.
کشـور  کـرد: متاسـفانه اختـالس بـه یـک رویـه در سیاسـت و مدیریـت در سـطوح مختلـف در  کیـد  او تا
گویـی همگـی بـه  کنـار اخبـار آن بـه سـادگی می گذریـم.  کـه از  مـا تبدیـل شـده و آن قـدر زیـاد شـده 
کرده ایـم. امـا بایـد ایـن رویـه را تغییـر دهیـم و ایـن زنجیـره  تخلـف را جایـی بشـکنیم. مثـال  آن عـادت 
کار خـود تخلفـی میلیـاردی داشـت. همـان زمـان  ج نیـز در سـال های پایانـی  کـر شـورای شـهر سـوم 
که شـهرداری تخلـف ۲۰۰ میلیارد تومانـی در حوزه نظافت  کرد  ابـاذر خدابیـن، یـک عضـو شـورا اعـالم 

شـهری داشـته، امـا آیـا ایـن تخلفـات پی گیـری شـد؟ یـا مثـل بقیـه مـوارد مشـمول مـرور زمـان شـد؟
کنند،  شـوراهای شـهر قـرار اسـت بـه عنوان نهـاد نظارتی منتخب و مـورد اعتماد مردم انجـام وظیفه 
کـه منشـأ آن مشـخص بشـود و بـه طـور شـفاف پی گیـری شـود  امـا بـروز چنیـن تخلفاتـی بـدون آن 
کند و از سـوی دیگر اعتماد عمومی نیز از آن سـلب  می تواند به جایگاه نظارتی شـوراها خدشـه وارد 

شود.
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نویسنده: حسام نوروزی 
استان: اردبیل

شهر: عنبران
چالش ها:

• مشارکت مدنی 
گفت و گو   •

• مسوولیت پذیری 

و  دولتـی  اجرایـی،  دسـتگاه های  و  سـازمان ها  پذیـری  نظـارت  دموکراسـی،  ملزومـات  از  یکـی 
گـزارش شـود و  خ داد  گـر فسـادی ر عمومـی اسـت تـا امـکان تخلـف و فسـاد بـه حداقـل برسـد و ا
بـا متخلفـان برخـورد شـود. شـورای شـهر همیـن مسـوولیت نظارتی را بر شـهرداری ایفـا می کند، 

امـا بـر خـود شـورای شـهر چـه نهـادی نظـارت دارد؟

مسجد جامع و بازار عنبران، تاالر 
گفت و گوی عمومی شهر

ابتکار منحصر به فرد عنبرانی ها

شهروند خبرنگار
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گذشـته از روسـتا بـه بخـش و از بخـش بـه شـهر تبدیـل شـده اند، هرچنـد  کـه در سـال های  مناطقـی 
بـرای  مناسـبی  بسـتر  امـا  دارنـد،  گونـی  گونا اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  مصائـب  و  مشـکالت 
کوچکـی محیـط و آشـنا بـودن همـگان  تمریـن مردم سـاالری هسـتند. نهادهـای مسـئول به دلیـل 
بـا همدیگـر، از میـان همـان مـردم، انتخـاب و یـا منصـوب می شـوند و مـردم دسترسـی بیشـتری بـه 

آن هـا دارنـد.
شـهر مـرزی عنبـران و مـراودات میـان مـردم و مسـئوالن آن یـک نمونـه خـوب از تمریـن دموکراسـی 
کـه در سـال های  اسـت. عنبـران یکـی از شـهرهای تابـع شهرسـتان نمیـن در اسـتان اردبیـل اسـت 
نخسـتین دهه هشـتاد از روسـتا به شـهر تبدیل شـد. مردم عنبران به زبان تالشـی عنبرانی صحبت 
کثریـت پیـرو مذهب اهل تسـنن هسـتند. شـاید همین اقلیت بـودن در محیط ترک زبان  می کننـد و ا
و شـیعه مذهـب اسـتان اردبیـل، سـبب شـده آن هـا مردمـی خودسـاخته باشـند و بـه داشـته های 

کننـد. فرهنگـی و مدنی شـان بیشـتر توجـه 

نظارت مستقیم اهالی عنبران بر شورای شهر و شهرداری
گردهمایی و بیان مشـکالت، یافتن راه کار، و رفع آن ها  مردم عنبران از فضای عمومی شـهری برای 
کـه فضایـی سـنتی و روسـتایی  اسـتفاده می کننـد. عـالوه بـر مسـجد جامـع عنبـران، بـازار ایـن شـهر 
گردهمایی هـا در  گفتـن اسـت. ایـن  دارد، محـل عمومـی دیگـری بـرای جمـع شـدن اهالـی و سـخن 

گرفتـه اسـت. سـال های اخیـر شـکل مـدون و پخته تـری بـه خـود 
کـه خـود  این هـا را فـواد ر. شـهروند جـوان عنبرانـی می گویـد و اضافـه می کنـد: اعضـای شـورای شـهر 
برآمـده از شـهروندان عنبرانـی هسـتند، بایـد خواسـته یـا ناخواسـته خـود را موظـف بـه پاسـخ گویی 
کرده انـد بـر عملکـرد مسـئوالن منطقـه ای نظـارت دائمی داشـته باشـند.  کـه مـردم عهـد  بداننـد چـرا 
صـورت  محلـی  مـردم  خواسـته های  و  نیازهـا  مطابـق  بایـد  شـهرداری  برنامه ریزی هـای  هم چنیـن 
قـرار  را مـد نظـر  یـا مسـئوالنی دغدغه هـای مردمـی و مسـائل اجتماعـی  بگیـرد و چنانچـه مسـئول 

ندهنـد طـی رونـدی دموکراتیـک حـذف می شـوند.
کـه دانشـجوی رشـته مدیریـت دولتـی اسـت، می گویـد: شـهروند مسـئول بـودن فقـط بـه اعتـراض  او 
کـه بـرای رفـع مشـکالت خودمـان نیـز بایـد آسـتین هایمان را بـاال  و اعـالم نیـاز نیسـت و مـا می دانیـم 
گردشـگری اسـت، مدت هاسـت  کـه منطقه ای تاریخی و مناسـب  بزنیـم. مثـال روسـتای عنبـران علیـا 
کـه ریشـه اجـدادی اغلب شـان از عنبـران  کـه مـورد توجـه مـردم منطقـه اسـت. اهالـی شـهر عنبـران 
علیاست، نسبت به آن منطقه عرق دارند و برای تجهیز آن ضمن حفظ بافت فرهنگی تاریخی اش 
کار شـهرداری و  کـه تامیـن آن وظیفـه و  می کوشـند. امـا در عیـن حـال زیرسـاخت هایی نیـاز هسـت 

شـورا است.
ج گاه خـان بالغی می گوید: چشـمه خـان بالغی  گردشـگری عنبـران علیـا و تفـر فـواد بـا اشـاره بـه مسـیر 
کمتر شـناخته شـده اسـت، هرچند در اخبار و رسـانه های  بـا جنـگل بـاغ طبیعـی اطرافـش منطقه ای 
گزارشـی دربـاره اثـر طبیعـی تاریخـی بابـا داوود یـا همـان ابولهـول ایرانـی منتشـر  گونـی هـر سـاله  گونا
ظرفیت هـای  از  مـردم  امـا  نداشـت.  وجـود  آن  بـرای  جـاده  مثـل  سـاده ای  امکانـات  امـا  می شـود، 
کردنـد و بـه نتیجـه هم  ح  کردنـد و مطالبات شـان را مطـر جدیـد مثـل شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده 

رسـیدند.

شبکه های اجتماعی پل ارتباطی مردم و شورای شهر
ابتـکار  می گویـد:  بالغـی  خـان  بـرای  راه سـازی  مطالبـه  بـرای  مردمـی  کمپیـن  بـه  اشـاره  بـا  فـواد 
کانـال تلگرامـی در انعـکاس نظـرات مردمـی بـا نـام یـا بـدون نـام اعضـای شـورای  ادمین هـای چنـد 
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که اعضای شـورای شـهر و شـهردار در فضای  کرد. درسـت اسـت  شـهر را وادار به پاسـخ گویی مکتوب 
گـوی  و  گفـت  امـا  را می شـنوند،  آنـان  گـو می شـوند و حرف هـای  و  گفـت  وارد  مـردم  بـا  نیـز  واقعـی 
ح چنـد  مکتـوب اثـر مهم تـر و بیشـتری دارد و در مقابـل چشـم همـگان اسـت. همیـن باعـث شـد طـر
کنـش اعضـای شـورای شـهر را بـه دنبـال داشـته باشـد.  کانال هـای تلگرامـی عنبـران وا مطالبـه در 
کاسـتی ها برآمـد، و منـع قانونـی را  هرچنـد یکـی از اعضـای ایـن شـورا در صـدد توجیـه و الپوشـانی 
کـرد، امـا هم صدایـی مـردم سـبب شـد در  دلیـل عـدم توجـه بـه ایجـاد راه بـرای خـان بالغـی اعـالم 
گوها، شـهرداری با ارسـال لودر به آن منطقه زیرسـاخت های الزم برای  گفت و  فاصله دو روز از این 

کنـد. جاده کشـی را فراهـم 
کار نیسـت، بلکـه مـردم هم چنـان خواسـتار توضیـح عضو شـورای شـهر  او ادامـه می دهـد: ایـن پایـان 
گـر منـع قانونـی وجـود دارد،  کـه ا بـرای توجیهـات بی پایـه او هسـتند و خواسـتار توضیـح او هسـتند 
چطـور شـهرداری توانسـته در عـرض دو روز ماشـین آالت صنعتـی را بـرای سـاخت جـاده بـه آن جـا 

کنـد؟ ارسـال 
شـهریار خ. یکی دیگر از فعاالن مدنی جوان عنبران، با اشـاره به سـیل بند عریض این شـهر می گوید: 
که در بیشـتر فصول سـال خشـک اسـت،  گذر سـیل، یا سـیل بند  روی مسـیل عنبران )مسـیر عمیق 
کـه رودخانـه جاری اسـت، مردم  امـا ماه هایـی نیـز پـر از آب اسـت( پلـی وجـود نـدارد و در فصل هایـی 
کناره هـای مسـیل عنبـران حتـی حفـاظ  بـرای عبـور و مـرور دچـار دردسـر و زحمـت می شـوند. در 
کـه بـا تغییـر شـهردار  ک بـود  کـودکان بسـیار خطرنـا وجـود نداشـت و ایـن بـرای مـردم، خصوصـا بـرای 
گـذاری روی مسـیل هسـتند؛  امـا احـداث پـل  بـه ایـن خواسـته مـردم توجـه شـده و در حـال حفـاظ 
کـه مـردم از شـهردار و شـورای شـهر آینـده دارنـد و آن را پی گیری  روی مسـیل خواسـته  دیگـری اسـت 

کرد. خواهنـد 

کمپین مجازی »کاشت نهال« و ایجاد فضای سبز در محیط واقعی
کاشـت نهـال بـه ابتـکار  کمپیـن  شـهریار دربـاره ایـن اقـدام عمومـی مـردم عنبـران می گویـد: در واقـع 
که  کـرد در حالی  کسـبه محـل آغـاز شـد. او عکسـی از خـود در فضـای مجازی منتشـر  علـی ف. یکـی از 
کرد مردم را نسـبت  کاغـذی نوشـته بـود »همـه بـا هـم بـرای عنبـران سـبز« و بدیـن ترتیب سـعی  روی 
کنـد. بـا انتشـار عکس های دیگری از سـوی افـراد دیگر،  بـه ایجـاد فضـای سـبز و درخـت کاری ترغیـب 
گذشـته در عنبـران علیـا بیـش از هفتصـد  کننـد و روز  ح مشـارکت  مـردم تشـویق شـدند در ایـن طـر
کـه همـراه مـردم از ایـن درخت هـا  کاشـته شـد. حـال وظیفـه شـهرداری و ده داری اسـت  اصلـه نهـال 

کنـد و بـرای ایجـاد فضـای سـبز بکوشـد. نگهـداری 
او بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه آینـده عنبـران می گویـد: در ایـن دوره از انتخابـات شـوراها، نامزدهای 
کنـار پیش کسـوتان حضـور  کـه شـور خدمـت بـه شـهر و دیـار خـود را دارنـد در  جـوان و تحصیل کـرده 
که در میان شـان زنان شایسـته و دانش آموخته هسـتند، شـهری  دارنـد و امیدواریـم بـا آمـدن آن ها، 

آبادتر و شـادتر داشـته باشـیم.
بـه نظـر می رسـد اسـتفاده از ابزارهـای مـدرن رسـانه ای نظیـر شـبکه های اجتماعـی توانسـته، نقـش 
گفـت ایـن  کـه می تـوان بـه جرئـت  کنـد تـا جایـی  کوچـک ایفـا  بسـزایی حتـی در شـهرها و بخش هـای 

کالن شـهرها بـوده اسـت. کوچک تـر بـه مراتـب موثرتـر و واقع بینانه تـر از  کارکـرد در شـهرهای 
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نویسنده: سارا میکائیلی 
استان: اردبیل 

شهر: اردبیل 
چالش ها:

• سینما 
• زیرساخت های فرهنگی 

• تخریب میراث فرهنگی 

کـه یکـی از آن هـا فضـای مناسـب فرهنگـی  داشـتن شـهری پرشـور و زنـده پیـش شـرط هایی دارد 
کـه شـهر  و هنـری اسـت. بخـش بزرگـی از مسـوولیت تامیـن و نگهـداری فضـای پـر نشـاط فرهنگـی 
کـه انـگار در ایـن شـهر متولـی  اردبیـل تشـنه آن اسـت، بـر عهـده مدیریـت شـهری اسـت؛ وظیفـه ای 

نـدارد.
کمبودهـا، نیازهـا، نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگـی و  مطابـق قانـون شـوراها، بررسـی و شـناخت 
کاربـردی در این زمینه ها  ح هـا و پیشـنهادهای اصالحـی و راه حل هـای  رفاهـی و هم چنیـن تهیـه طر
از جملـه وظایـف و اختیـارات شـوراهای شـهر  بـه مسـئوالن مربوطـه  ارائـه آن  برنامه ریـزی و  بـرای 
اسـت. هم چنیـن از دیگـر وظایـف نهـاد شـورا می تـوان بـه همـکاری بـا مسـئوالن اجرایـی و نهادهـا و 

لودرهای شهرداری زیر ستون 
سینماهای اردبیل

وقتی شورا چشم خود را بسته است
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کشـوری در زمینه هـای اجتماعـی، فرهنگـی و آموزشـی، برنامه ریـزی بـرای بـاال بـردن  سـازمان های 
گسـترش  مشـارکت مـردم در انجـام خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی و امـور رفاهـی، و تشـویق مـردم بـه 

کـرد. کـز تفریحـی و فرهنگـی بـا هماهنگـی نهادهـای مرتبـط اشـاره  مرا
بـرای یـک بررسـی اجمالـی در خصـوص فرهنـگ و هنـر شـهر اردبیـل، بـه عنـوان نمونـه بـه سـراغ هنـر 
سـینما برویـم. آیـا مـردم اردبیـل از آنچـه در حـوزه فرهنگـی سـینما در حال اتفاق افتادن اسـت راضی 

هستند؟

بی خانمانی هنر هفتم در اردبیل
سـال ۹۵ بـا خبـر تلخـی در حـوزه فرهنـگ و هنـر بـرای اردبیلی هـا پایـان یافـت. در روزهـای آخـر سـال 
قدیمی تریـن سـینمای شـهر اردبیـل تخریـب شـد و خبـرش در سـطح ملـی توجـه رسـانه ها را بـه خود 
کـه از مدتـی پیـش رسـانه ها از وعده هـای مسـئوالن نسـبت بـه تعمیـر و  کـرد. بـا وجـود ایـن  جلـب 
بـه بهانـه »فرسـودگی«  اردبیـل  امـا شـهرداری منطقـه یـک  ایـن سـینما خبـر می دادنـد،  بازگشـایی 

کـرد. سـاختمان، ایـن سـینما را بـا خاطـرات هفتـاد سـاله آن تخریـب 
که بعدها  حدود هفتاد و دو سـال پیش در شـهر اردبیل سـینمایی با نام سـینما جهان سـاخته شـد 
بـه سـینما ایـران تغییـر نـام داد. ایـن محـل فرهنگـی از ابتـدای تاسـیس بـا فـراز و نشـیب هایی همـراه 
ح تاریخچـه ای از سـینما ایـران می گویـد: بعـد از حـدود پنـج  بـود. رشـید ف. شـهروند اردبیلـی بـا شـر
کـه علـت  گشـایش سـینما جهـان )ایـران( سـاختمان آن دچـار آتـش سـوزی مشـکوکی شـد  سـال از 
کـرد. سـینما ایـران  کمتـر بازگشـایی  آن روشـن نشـد. مالـک سـینما دوبـاره آن را ترمیـم و بـا ظرفیـت 
کار می کـرد و در یـک دوره هایـی نیـز پررونـق شـد و بـرای چنـد نسـل از مـردم  کـژ دار و مریـز  مدتـی 
ایـن منطقـه خاطـرات بـه یـاد ماندنـی سـاخت؛ امـا بعدهـا در پـی تغییـر فضـای فرهنگـی و هم چنیـن 
کـه ۲۶  کـم رونـق خـود را از دسـت داد تـا ایـن  کـم  مسـائل شـخصی و خانوادگـی مالـک، ایـن سـینما 
کارگردانـی دانشـگاه  کـه در دهـه هشـتاد در رشـته  گفتـه رشـید  کلـی تعطیـل شـد. بـه  سـال پیـش بـه 
کـه  بـه هنـر مـدرن  التحصیـل شـده، متاسـفانه بسـترهای فرهنگـی، خصوصـا نسـبت  غ  فـار سـوره 
خاسـتگاه غیر بومی دارد، چندان در این شـهر فراهم نیسـت. او توضیح می دهد: بسترسـازی برای 
کـه مالـکان و سـرمایه داران شـهر بارهـا در ایـن بخـش  فرهنـگ بـه حمایـت مسـووالن نیـاز دارد. ایـن 
گرفتن سـینما  کرده انـد، نشـان می دهـد مـردم خواهـان آن هسـتند. امـا بـرای رونـق  گـذاری  سـرمایه 
کـه متاسـفانه یـا اتفـاق نمی افتـد یـا  در شـهرهای سـنتی تر الزم اسـت حمایت هایـی صـورت بپذیـرد 

نیسـت. کافی 
کاربــری ســالن های ســینما در اردبیــل بــه امــری متــداول تبدیــل  بــه نظــر می رســد تخریــب و یــا تغییــر 
شــده و در واقــع حــوزه ســینما امامــزاده ای بی متولــی اســت. رشــید بــا بیــان ایــن مطلــب و بــا اشــاره 
گذشــته  کاربــری آن هــا در ســال های  بــه وجــود چنــد ســینما در شــهر اردبیــل و تخریــب یــا تغییــر 
ــه جایــش مجتمــع تجــاری ملــل را ســاختند. ســینما  ــد و ب کردن ــد: ســینما ســهیال را تخریــب  می گوی
ــگاه تبدیــل شــد و حــاال معلــوم نیســت چــه بالیــی ســرش آمــده و احتمــاال در  ــه خواب ــی ب ــه مدت ل ال
ــینما  ــاختند. س ــرا س ــش فرهنگ س ــد و جای کردن ــراب  ــان را خ ــینما مغ ــرار دارد. س ــب ق ــت تخری لیس
ــات  ــه و امکان ــا هزین ــتاد ب ــه هش ــاز ده ــت و در آغ ــازتر اس ــینماها نوس ــه س ــه بقی ــبت ب ــه نس ک ــظ  حاف
دولتــی در دوره اصالحــات ســاخته شــد بــه عنــوان تــاالر عروســی اســتفاده می شــود و حتــی اســم 
کرده انــد و تبدیــل بــه تــاالر حافــظ شــده تــا محلــی بــرای برگــزاری  ســینما را هــم از تابلــوی آن حــذف 
کــه در بی توجهــی و خواب آلودگــی شــورا، شــهرداری،  جشــن ها و مراســم مــردم باشــد. حــاال هــم 
کــی نوبــت  کــرده و بایــد منتظــر بــود و دیــد  ســینما ایــران را بــر ســر فرهنــگ و هنــر اســتان اردبیــل خــراب 

ــرا می رســد. ــات قــدس و انقــالب ف ــم امکان ک ســینماهای فرســوده، قدیمــی و 
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سینما هنر خاص شهرنشینی است
ک. جامعـه شـناس، سـینما را هنـری مردمـی می دانـد و می گویـد: سـینما بیشـتر از هنرهـای  ملیحـه 
که  گفـت. چرا  دیگـر بـه صنعـت آغشـته اسـت. در واقـع شـاید بتـوان بـه آن اسـتفاده هنـری از صنعت 
گی های  در پـی انقـالب صنعتـی و توسـعه شهرنشـینی با سـبک مدرن اتفـاق افتاد و خواه ناخـواه ویژ

گرفت. مدرنیتـه را بـه خـود 
کارکـرد سـینما مسـئوالن شـهری بایـد توجـه ویـژه ای به آن داشـته  کـه بنـا بـر اقتضـای  او بـا بیـان ایـن 
گی هنر سـینما و تئاتر نسـبت به بقیه هنرها، جمعی بودن آن اسـت و شـورای  باشـند، می گوید: ویژ
ایـن فقـط  کنـد.  تقویـت فضـای شـهری اسـتفاده  بـرای  بالقـوه  امـکان  ایـن  از  بایـد  شـهر هوشـمند 
کننـد و از ایـن ظرفیـت  کال شـوراها بایـد بـه آن توجـه  کـه  مختـص اردبیـل نیسـت و نکتـه ای اسـت 

بهـره ببرنـد.
کـه عـده قابـل  گـی سـینما بـه عنـوان فضـای شـهری توضیـح می دهـد: ایـن  ک. در تببیـن ویژ ملیحـه 
کـه لزومـا همدیگـر را نمی شناسـند، بـرای دیـدن یـک فیلـم حـدود دو سـاعت وقـت  توجهـی از مـردم 
کوچکـی نیسـت. در نظـر بگیریـد یـک سـینما بـا ظرفیـت پانصـد نفـر،  کنـار هـم می گذراننـد، اتفـاق  را 
کنـار هـم  گـر نیمـی از صندلی هـای آن هـم پـر شـود، یعنـی دویسـت و پنجـاه انسـان دو سـاعت  حتـی ا
نشسـته اند و دیـدن یـک روایـت بـا هـر موضوعـی، اعـم از طنـز، درام، یـا هـر سـبک دیگـری را بـا هـم 
گرفته انـد. با هم خندیده اند، غمگین یا خشـمگین شـده اند و  کرده انـد. از آن حـس مشـترک  تجربـه 
گی  کرده اند. ایـن یک ویژ کـه ناشـی از فیلـم بـوده بـا هم تقسـیم  احساسـات برانگیختـه شـده خـود را 

کـرده و بـه سـینما و البتـه تئاتـر امتیـازی برتـر می دهـد. کـه مدنیـت و مدرنیتـه خلـق  خـاص اسـت 
گـی دیگـر سـینما سـرگرم کننده بـودن و جمعـی بـودن آن اسـت. فضایـی  او اضافـه می کنـد: یـک ویژ
گـذران اوقات خوش  کوچـک چنـد نفـره بـرای  گروه هـای  کـه افـراد از جملـه خانواده هـا و دوسـتان در 
گرفتـن  بـه آن جـا می رونـد. ایجـاد و تقویـت فضـای خانوادگـی در سـینماها مثـال از طریـق در نظـر 
گروه هـای دوسـتانه زنـان در  تسـهیالتی مثـل تخفیف هـای جزئـی سـبب تشـویق خانواده هـا و حتـی 
کوچـک و یـا سـنتی معمـوال فضایـی مثـل سـینما بـرای  گذشـته در شـهرهای  سـینماها می شـود. در 
زنـان مناسـب شـمرده نمی شـد امـا تقویـت فضـای خانوادگی سـینما بـرای حضور زنـان محیطی امن 
کلـی منجـر می شـود. وجـود فضـای هم دلی در شـهر، یک  فراهـم می کنـد و بـه فرهنگ سـازی بـه طـور 

کننـد. ضـرورت اسـت و مسـئوالن شـهری موظفنـد بـه آن توجـه و آن را تقویـت 
این جامعه شـناس با اشـاره به مسـئله تخریب سـینما ایران، می گوید: هرچند سـاختمان آن سـینما 
کـه وراث مالک اصلـی بودند سـبب تعطیلی بلند  فرسـوده بـود و مسـائلی مثـل اختـالف نظـر مالـکان 
کـرد و  کوتاهـی  مـدت سـینما شـده بـود، امـا شـورا بـه عنـوان متولـی شـهر و ناظـر اقدامـات شـهرداری 
کـه دیگـر تاریخـی محسـوب می شـد، اقـدام  متاسـفانه شـهرداری بـه جـای سـعی بـر حفـظ آن بنـا، 
کـه شـهرداری می توانسـت بـا حمایـت شـورا، آن ملـک را بخـرد و حتـی  کـرد. در حالـی  بـه تخریـب آن 
گرفتـن بـه عنـوان سـینما را نداشـت، می توانسـت مثـال آن را بـه مـوزه  گـر آن سـاختمان امـکان رونـق  ا
کـه بـا ندانـم کاری مسـئوالن از  کنـد. فرصتـی  گردشـگری تبدیـل  تاریـخ سـینمای شـهر و یـک مـکان 

بیـن رفت.

شورای شهر مسئول چه باید بکند؟
بجنـورد یـک مثـال خـوب بـرای فعالیـت مناسـب شـورای شـهر در حـوزه فرهنگـی و بـه طـور خـاص 
سـینما اسـت. اعضـای شـورای شـهر بجنـورد بـا همـکاری اداره فرهنـگ و ارشـاد و هم چنیـن حـوزه 
بـرای سـاخت یـک پردیـس  کننـد و  را رفـع  کاسـتی های فرهنگـی شـهر  کـه  بـر آن شـده اند  هنـری، 
کمیسـیون فرهنگـی شـورای شـهر بجنـورد می گویـد: ایـن  کرده انـد. رییـس  سـینمایی برنامه ریـزی 
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کنـون را داشـت، دو سـینما داشـت، امـا حـاال حتـی یک سـینما  کـه یـک دهـم جمعیـت ا شـهر زمانـی 
هـم نـدارد، یـک مثـال خـوب بـرای عملکـرد مناسـب شـورای شـهر در حـوزه فرهنگـی و به طـور خاص 
کـم رونـق شـدن سـینماها در پـی افزایـش امکانـات، بـرای تماشـای  سـینما اسـت. او بـا اشـاره بـه 
کـه سـینما بـر اسـاس رسـالت خود بـه جامعه القـا می کند، از  کیـد می کنـد: »آنچـه  فیلـم در خانه هـا، تا
گفته او سـرمایه گذاری برای سـاخت سـینما توجیه اقتصادی  ج اسـت.« به  توان سـایر رسـانه ها خار

کـرد. نـدارد و بایـد بـرای جـذب سـرمایه جهـت سـاخت سـینما حمایـت 
کشـور،  که در حال احیای فضای فرهنگی شـهر اسـت، در سـوی دیگر  برخالف شـورای شـهر بجنورد 
سـینماها در اردبیـل یـک بـه یـک دارنـد نابـود می شـوند و آنچـه در شـهر تاریخـی و فرهنگـی اردبیـل 
کـه امیـدوار باشـیم  در حـوزه هنـری اتفـاق افتـاده چنـدان امیدوارکننـده بـه نظـر نمی رسـد، مگـر ایـن 
شـورای شـهر آینـده تغییـر رویـه محسوسـی در پاسـداری از فضـای هنـری ایـن شـهر، به ویـژه در حوزه 

سـینما داشـته باشد.
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نویسنده: مهتاب سمیعی 
استان: مازندران 

شهر: رامسر 
چالش ها:

• ترافیک 
گردشگری   •

• ضعف مدیریت شهری 

نـوروز و فصـل تعطیـات بـرای بسـیاری از شـهرهای ایـران فرصتـی اسـت بـرای جنـب و جـوش. 
کاسـب ها بـه امیـد رونـق بـازار بـه اسـتقبال مسـافران می نشـینند و مسـافران بـه امیـد تفریـح 
امـا برخـی بحران هـا ایـن معادلـه را برهـم می زنـد مثـل بحـران ترافیـک در  بـار سـفر می بندنـد. 
گـرده  کـه نـوروزش تمـام شـد ولـی خسـتگی ترافیـک آن بـر  کوچکـی بـه نـام رامسـر. شـهری  شـهر 

کنان ایـن شـهر هنـوز سـنگینی می کنـد. سـا
بـه  وقتـی  اسـت،  ایـران  شـهرهای  از  بسـیاری  اصلـی  معضـات  از  یکـی  کـه  شـهری  ترافیـک 
گـذری آن تعبیـه نشـده و  کمربنـدی بـرای مسـافران  کـه بزرگراه هـای  شـهرهایی هم چـون رامسـر 

ایـن معضـل دوچنـدان می شـود. تبدیـل نشـده اند،  واقعیـت  بـه  یـا هنـوز 

نوروز تمام شد، خستگی ترافیک 
نوروزی باقی است
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ترافیک معضل تکراری هر نوروز
کـه از دیـد بسـیاری از مسـوولین شـهری غیر قابـل پیش بینی باشـد، اما  ایـن مشـکل موضوعـی نبـود 

که هرسـاله شـاهد بروز مکرر همان مشـکالت هسـتیم. جالب اسـت 
کـرده و  اسـفند مـاه سـال قبـل، فرمانـدار رامسـر بـه عنـوان یکـی از مسـوولین بـه ایـن موضـوع اشـاره 
خواهـان اقدامـی بـرای بهبـود شـرایط شـده بـود. محمـد آزاد در جلسـه شـورای ترافیـک رامسـر، بـا 
گردشـگران با شهرسـتان های دیگـر متفاوت  اشـاره بـه اینکـه ایـام نـوروز در رامسـر به دلیـل میزبانـی از 
گفتـه بـود: »مسـافران فراوانـی در روزهـای نـوروز بـه رامسـر وارد می شـوند و بایـد شـرایط عبـور  اسـت، 
و مـرور در جاده هـای ایـن شهرسـتان فراهـم شـود.« وی بـا بیـان اینکـه بایـد بسـترهای الزم بـرای 
کـرده بـود: »سـتاد تسـهیالت سـفر در ایـن  کیـد  خدمات رسـانی مطلـوب بـه مسـافران فراهـم شـود، تا
شهرسـتان راه انـدازی شـد و جلسـات بـه طـور منظـم برگزار شـده و یا در حـال برگزاری اسـت. ترافیک 
موجـب توقـف نکـردن مسـافران در ایـن شهرسـتان می شـود و بـه همیـن دلیـل بایـد بسـترهای الزم 

بـرای روان سـازی ترافیـک صـورت بگیـرد.«
کردند، ترافیک سرسـام آور آن رنگ و  که در ایام نوروز رامسـر را تجربه  بـا همـه ایـن وعده هـا، آن هایـی 
بـوی نـوروزی ایـن شـهر را بـا »طعـم« صف هـای طوالنـی و معطلی هـای بی انتهـا و صـدای متـداوم 
کـه تنهـا بـه رامسـر اختصـاص نداشـت و شـهرهای  کـرده بـود. طعمـی  بـوق اعتـراض راننـدگان همـراه 

گذرانده انـد. دیگـر هـم چنیـن تجربه هـای تکـراری را از سـر 
کـه به دلیـل جاذبه هـای تفریحـی و طبیعـی، مقصـدی بـرای مهمانـان و  کنیـد، شـهری  حـاال تصـور 
توریست هاسـت و بایـد بهتریـن بهـره را از ایـن فرصـت ببـرد، ترافیـک  شـهرش تبدیـل می شـود بـه 
یکـی از موانـع بهـره بـرداری مفیـد از فرصـت. شـاید بخشـی از ایـن معضـل دامـن مسـافران را بگیـرد و 
کنان شـهر را هـم می گیـرد و در عمل بخش های  فراری شـان دهـد، امـا بخـش دیگـری از آن دامـن سـا
که از  کسـیران های شـهر یکـی از ناراضی هـای ایـن وضعیـت هسـتند  زیـادی را هـم ناراضـی می کنـد. تا

کی هسـتند. عملکـرد ضعیـف مسـوولین شـهری بشـدت شـا

کسی رانی کسادی تا
کـه در خصـوص وضعیـت ایـن شـهر در ایـام نـوروز در  کسـی را ن های رامسـر اسـت  مهـدی یکـی از تا
گفـت: »ترافیـک در شـهر در روزهـای نـوروز بیـداد می کند، اما بـرای ما راننده  پاسـخ بـه نظرخواهـی ام 
کـه مسـافر در شـهر زیـاد می شـود  کاری اسـت، همـه فکـر می کننـد وقتـی  کسـی ها بدتریـن زمـان  تا
کـه شـاید بـرای اصنـاف دیگـر اینطـور باشـد امـا بـرای  وضعیـت درآمـد مـا بهتـر می شـود، در صورتـی 

کسـی را ن ها اصـال شـرایط خـوب نیسـت.« صنـف تا
کـه بـه شـهر می آینـد بـا خودروهـای شخصی شـان می آینـد  کثریـت مسـافرانی  او بـا اشـاره بـه اینکـه ا
که وارد شـهر می شـوند خودشـان وسـیله نقلیه دارند و احتیاجی به  می گوید: »۹۹ درصد مسـافرانی 
کسـی ها در ایام نـوروز درآمد ندارند، فقـط ترافیک  کسـی ندارنـد، بنابرایـن بیشـتر تا سـوار شـدن بـه تا

و معطلـی بـرای مـا می ماند.«
کسـی ران ها  کاری بـرای تا کـه نـوروز را بدتریـن زمـان  کارکنـان ایـن صنـف اسـت  جـواد یکـی دیگـر از 
کارهـای اصلـی زندگـی می رسـیم،  می دانـد. »فقـط ضـرر می دهیـم نـه مسـافر آنچنانـی داریـم نـه بـه 

کـه یـک مسـیر ۱۵ دقیقـه ای، ۲ سـاعت طـول می کشـد.« شـدت ترافیـک آنقـدر باالسـت 
بلـد  را  بـا مسـیرهای درون شـهر می گویـد: »مسـافران مسـیرها  ناآشـنایی مسـافران  بـه  اشـاره  بـا  او 
کننـد و از دیگـران سـوال بپرسـند، ایـن  کـه هـر جایـی ترمـز  نیسـتند و همیـن مسـاله باعـث می شـود 
کنیـم، ناراحـت  گـر هـم اعتـراض  گهانـی و توقـف بـد خـودش باعـث ایجـاد ترافیـک می شـود و ا ترمـز نا

می شـوند.«
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جـواد البتـه از عملکـرد راهنمایـی و رانندگـی در دو سـال اخیـر تا حدودی راضی اسـت اما اعتقاد دارد 
که فقط اداره راهنمایی و رانندگی نباید به فکر این مسـاله باشـد و »بقیه مسـئولین هم باید بیشـتر 

بـه فکـر ایـن معضل باشـند تا دید و بازدید عیدشـان.«

چاله های ترافیک زا
که جواد یادآور می شود. وضعیت آسفالت خیابان ها هم یکی دیگر از نکاتی است 

هرچنـد معـاون عمرانـی شـهرداری رامسـر در روزهـای منتهـی بـه پایـان سـال »لکه گیـری و آسـفالت 
کرد، اما ظاهرا رضایت شـهروندان و مسـافران  خیابان ها و معابر شـهر« را یکی از اقدامات خود اعالم 

گله هـا دسـت اندازها و آسـفالت های خـراب شـهر اسـت. نـوروزی تامیـن نشـده و هم چنـان یکـی از 
کـرده  گذرانـدن تعطیـالت سـال نـو بـه رامسـر سـفر  کـه بـرای  گردشـگرانی اسـت  آقـای مقدسـی یکـی از 
کیـد بـر اینکـه »رامسـر شـهر بسـیار زیبایـی اسـت و یکـی از  بـود. او در مـورد ترافیـک ایـن شـهر بـا تا
ترافیـک  واقعـا  می شـویم  شـهر  وارد  وقتـی  »ولـی  می گویـد:  سـفر«  بـرای  مـا  خانـواده  اولویت هـای 

می کنـد.« خسـته مان 
»اصـال  می گویـد:  و  می دانـد  شـهر  خیابان هـای  مهندسـی  مشـکل  را  شـهر  معضـالت  از  یکـی  او 
خیابان هـای رامسـر مشـکل مهندسـی دارنـد، شـاهراه های ورودی شـهر بسـیار باریـک هسـتند و بـه 

نظـرم ایـن موضـوع باعـث پـر رنگ تـر شـدن موضـوع ترافیـک در ایـن شـهر زیبـا شـده اسـت.«
آقـای توکلـی یکـی دیگـر از توریسـت ها دراین بـاره به همـکاری نکردن شـهروندان بومی با توریسـت ها 
کـه توریسـت  بـا توریسـت ها همـکاری نمی کننـد، وقتـی  اشـاره دارد و می گویـد: »شـهروندان بومـی 
کامل بلد نیسـت و باید راه بگیرد راننده های شـهری به توریسـت ها راه نمی دهند.« شـهر را به طور 
بـه  نسـبت  رامسـر  »خیابان هـای  می شـود:  یـادآور  خیابان هـا  آسـفالت های  خرابـی  بـر  کیـد  تا بـا  او 
شـهرهای دیگر خیلی باریک اسـت، آسـفالت خیابان خیلی خراب اسـت. لذا وقتی آسـفالت مشـکل 
ک، سـرعت خـود را  کـردن دسـت اندازهـای وحشـتنا دارد همین کـه ماشـین ها مجبورنـد بـرای رد 
کاهـش دهنـد، خـواه ناخـواه ترافیـک ایجـاد می شـود. امیـدوارم شـهردار ایـن شـهر در ایـن  خیلـی 

کنـد.« زمینـه فکـری بـرای توریسـت ها و بومی هـا 

معضات شهری و مطالبه محوری در آستانه انتخابات
ح شـده بـود و آمادگـی سـازمان  هرچنـد در اطالعیه هـای ارگان هـای مختلـف ادعاهـای زیـادی مطـر
حمـل و نقـل همگانـی بـرای اسـتقبال از مهمانـان نـوروزی یکـی از آن هـا بـود، امـا وضعیـت شـهر هـم 
کـه  کـرد و هـم در بیـن مسـافران نـوروزی. در حالـی  کنان شـهر ایجـاد  ناراضیـان زیـادی در بیـن سـا
کارشناسـی شـده می توانـد و بایـد ظرفیت هـای یـک شـهر توریسـتی را هـم بـرای  مدیریـت درسـت و 

کنـد. گردشـگران را تامیـن  کنان آن تحقـق بخشـد و هـم رفـاه  سـا
گـر شـهرداری و نهادها و ارگان هـای مربوطه ده ها اعالمیه و بخشـنامه صادر  کـه ا واقعیـت ایـن اسـت 
باقـی  از امکانـات رفاهـی و تدابیـر پیش بینـی شـده خبـری نباشـد، احسـاس نارضایتـی  کننـد ولـی 

می مانـد.
کنان  کسـب رای به سـراغ سا که در آسـتانه انتخابات، وقتی نامزدها برای  آیا وقت آن نرسـیده اسـت 
کننـد؟ و  کارگـران می رونـد، برنامه هایشـان بـرای رفـع مشـکالتی از ایـن دسـت را مطالبـه  کسـبه و  و 
کرسـی های نمایندگـی مـردم تکیـه  کـه در حـال حاضـر در  کارنامـه آن هایـی  کـه  آیـا وقـت آن نرسـیده 
زده انـد بـا همیـن معیارهـا سـنجیده شـود؟ ترافیـک نـوروزی یکـی از تکراری تریـن معضالت این شـهر 
اسـت، بـه عنـوان نمونـه، شـورای شـهر و شـهرداری در طـول دوره مدیریت شـان چـه اقدامـی صورت 

کاهـش مشـکالت و بـاال رفتـن رضایـت شـهروندان انجامیده باشـد؟ کـه در عمـل بـه  داده انـد 
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نویسنده: ماندگاری
استان: یزد 

شهر: یزد
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• توسعه شهری

• ضعف مدیریت شهری

اسـتقبال  رفـت.  جلوتـر  مرحلـه ای  داوطلبـان،  ثبت نـام  بـا  نیـز  یـزد  در  پنجـم  شـوراهای  انتخابـات 
شـهروندان یـزدی از انتخابـات شـوراها در مرحلـه ثبت نـام بـرای رقابـت، قابـل توجـه بـود. چنان کـه 
کرسـی در شـهر یـزد، حـدود ۳۵ نفـر داوطلـب  کـه بـه ازای هـر  کـرد  رییـس سـتاد انتخابـات یـزد اعـالم 
کیفیـت و سـطح تحصیلی داوطلبان شـوراها  کرده انـد. وی هم چنیـن از افزایـش محسـوس  ثبت نـام 

خبـر داده اسـت.
فرمانـدار یـزد نیـز از افزایـش حضـور و مشـارکت زنـان در مقطـع ثبت نـام بـرای شـورای شـهر یـزد و نیـز 

گفتـه اسـت. رشـد مشـارکت شـهروندان در ایـن مرحلـه 
کـدام داوطلبـان بـرای شـرکت در انتخابـات، از هیـات اجرایـی و هیـات نظـارت  بایـد دیـد درنهایـت 
یـزد تکیـه خواهـد زد، چـه  کرسـی های شـورای شـهر  بـر  کـه  یـازده نفـری  مجـوز حضـور می گیرنـد و 

کسـانی خواهنـد بـود.

انتظارات یزدی ها از شورای پنجم
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کردند؟ کسانی ثبت نام  چه 
کرسـی های شـورای شـهر یـزد شـده اند از طیف هـای مختلـف  کـه داوطلـب نشسـتن بـر  ۳۸۷ نفـری 
گرایـش سیاسـی و اجتماعـی متفـاوت و مـدارک  گـون و بـا نـگاه و  گونا گروه هـای اجتماعـی  جامعـه و 

تحصیلـی رنگارنـگ هسـتند.
کـم نیسـت؛ بـه عنـوان نمونـه، از اسـتان دار پیشـین یـزد  نـکات جالـب در حـوزه ثبت نـام نامزدهـا، 
از خبرنـگار و فعـال  کارمنـد معمولـی در میـان داوطلبـان مشـاهده می شـود. همین طـور  تـا  گرفتـه 

گرفتـه تـا مشـاور رسـانه ای امـام جمعـه یـزد در بیـن نامزدهـا حضـور دارنـد. فرهنگـی 
کـم نیسـتند؛ هم چنیـن از بیـن  اعضـای سـابق و اسـبق شـورای شـهر یـزد نیـز در میـان داوطلبـان 
روسـا و اعضـای هیـات مدیـره برخـی صنـوف مهـم یـزد هـم افـراد متعـددی داوطلـب حضـور در شـورا 

شـده اند.
نیـز  و  یـزد  شـهر  و  اسـتان  خبـری  پایگاه هـای  و  سـایت ها  و  محلـی  نشـریات  برخـی  مسـئول  مدیـر 
کانال هـای تلگرامـی هـم از دیگر متقاضیان شـورای شـهر یزد محسـوب  ادمین هـا و مدیرهـای برخـی 

می شـوند.
نیسـت؛  کـم  نیـز  شـهرداری  و  اسـتان داری  مشـاوران  و  ارشـد  مقام هـای  داوطلبـان،  میـان  در 

یـزد. اسـتان  و  شـهر  کل  ادارات  برخـی  سـابق  روسـای  و  مجلـس  نماینـده  هم چنان کـه 
کشـور تـا شـهروندان مسـتقل و بـدون سـابقه  گروه هـای سیاسـی فعـال  از وابسـتگان بـه جناح هـا و 
میـان  در  نیـز  مردم نهـاد  و  غیردولتـی  سـازمان های  در  کار  پیشـینه  دارای  امـا  سیاسـی،  فعالیـت 

فـراوان اسـت. یـزد  داوطلبـان شـورای 

چرا دست از جاه و قدرت برنمی دارند؟
کـه اینجـا و بـرای انتخابـات شـوراها نیـز بـار دیگـر نامـزد  چهره هـای تکـراری مدیریـت و سیاسـت یـزد 
کنش گـران مدنـی  کـه موجـب انتقـاد بسـیاری از  کـم نیسـتند؛ ایـن اتفاقـی اسـت  و فعـال شـده اند، 

منطقـه شـده اسـت.
عمـاد، یکـی از فعـاالن سیاسـی و مدنـی یـزد ضمـن انتقـاد شـدید از ایـن وضـع، می گویـد: »معنـی 
حضـور برخـی افـراد و چهره هـای سیاسـی قدیمـی و البتـه تکـراری شـهر در انتخابـات شـوراها، یعنـی 
کشـور )اصالح طلبـان و اصول گرایـان، هـر دو( فاقـد تـوان و نیـروی  این کـه دو جنـاح سیاسـی اصلـی 

کشـور و یـا مدیریـت شـوراها هسـتند.« جـوان بـرای اداره 
او بـه ایـن وضـع بـه شـدت نقـد دارد و اضافـه می کنـد: »واقعـا چه زمانی ایـن بزرگان خدمـت به مردم 

که نتیجـه اش اغلب نارضایتی عمومی اسـت.« کـرد؟ آن هـم خدمتـی  را رهـا خواهنـد 
کار و  کـه حـدود ۱۵ تـا ۲۰ سـال سـابقه  کـم نیسـتند میان سـاالنی  کـه  عمـاد بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
بایـد  اینهـا  »متاسـفانه  می افزایـد:  هسـتند،  توامـان  تخصـص  و  تجربـه  دارای  و  دارنـد  مدیریـت 
کـه ول  هم چنـان پشـت جاه طلبـی و منزلت جویـی و قدرت خواهـی بعضـی بزرگ ترهـا و موسـفیدها 

کـی و چـرا؟ معلـوم نیسـت…« کـن قـدرت نیسـتند، بماننـد. تـا 

مطالبات مردم یزد از شورای آتی
دارنـد؟  پنجـم  شـورای  منتخبـان  بعـد،  مرحلـه  در  و  داوطلبـان  از  انتظاراتـی  چـه  یـزد  اهالـی  امـا 

اسـت. توجـه  قابـل  و  متفـاوت  دیدگاه هـا 
کـه  مهـدی از فعـاالن فرهنگـی یـزد نظـر جالبـی دارد؛ او می گویـد: »خیلی هـا معتقـد هسـتند افـرادی 
وارد شـورا می شـوند بایـد از مسـائل عمرانـی و شـهرداری بداننـد؛ مـن بـه ایـن نظـر احتـرام می گـذارم 
کنـد توجـه بـه شـادی مـردم و فرهنگسـازی در  امـا آنچـه می توانـد شـورای شـهر را پویـا و شـهر را آبـاد 
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امـور جـاری اسـت.«
غمگینـی  حکایـت  نکنـد  توجـه  مـردم  شـادی  بـه  جدیـد  شـهر  شـورای  گـر  »ا کـه  می کنـد  کیـد  تا او 
کـم  گرفتـه و عـوارض آن  و غمزدگـی پابرجـا می مانـد؛ متأسـفانه افسـردگی دامـن مـردم شـهر یـزد را 

نیسـت.«
محمدرضـا، مهنـدس عمـران و فعـال مدنـی اسـت؛ او می گویـد: »کسـانی بایـد در شـورا حضـور یابنـد 
ح تفضیلـی شـهر  ح هـای آمایـش سـرزمین یـزد، طـر کـه از برخـی مسـایل مطلـع باشـند؛ از جملـه طر
ح جامـع فـرودگاه و راه آهـن یـزد، و نیـز قانـون  ح جامـع حمـل و نقـل و ترافیـک یـزد، طـر یـزد، طـر

ح وظایـف شـورا و شـهرداری.« شـهرداری ها و شـر
کارنامه دارد معتقد اسـت: »متاسـفانه بخش  که سـابقه همکاری با یکی از شـوراهای یزد را در  علی 
کـه بـه نظـر آن هـا، “خوب” هسـتند مانند ورزشـکار خوب،  مهمـی از مـردم بـه افـرادی رای می دهنـد 
کـه فرزنـد مدیر یا شـخصیت خوبـی بوده  پزشـک خـوب، قـاری قـران و یـا چهـره زیبـا و حتـی نامـزدی 
کـه بـه تخصـص رأی  دهنـد و همیـن امـر بعـدا مشـکالتی را بـرای اداره شـهر و  کمتـر می شـود  اسـت؛ 

شـورای یـزد بوجود مـی آورد.«
کـه منتخبـان مـردم بعـد از انتخـاب  او بـه نکتـه ظریفـی نیـز اشـاره می کنـد: »واقعیـت تلـخ ایـن اسـت 
شـدن در عمل شـورای شـهرداری می شـوند و نه شـورای شـهر، و مردم و شهروندان فراموش شدگان 

ایـن حلقه هسـتند.«
کنونــی  کارآمــدی شــورای  کلــی بــه یــزد می شــود نا عفــت، آمــوزگار اســت؛ بــه عقیــده او: »بــا یــک نــگاه 
کمــی پیــاده رودار شــده؛ چنــد مــاه نگذشــته  ــه چنــدان  ــا بودجــه ن ــان آزادشــهر ب ــد؛ مثــال خیاب را دی
ــده و  ــک آزاردهن ــه ترافی ک ــان  ــن خیاب ــد! در همی ــان ش ــاده رو، خیاب ــاره پی ــد و دوب کردن ــراب  آن را خ
کــه در خیابــان طالقانــی یــا  تــردد ماشــین ها دشــوار اســت، مجــوز ســاخت پاســاژ داده شــده؛ اتفاقــی 
خیابــان قیــام هــم شــاهدیم. تمــام اینهــا ناشــی از نــگاه نادرســت شــورای شــهر اســت و بــرای همیــن، 
کــه دارای تخصــص و نــگاه علمــی و درســتی بــه مســائل  کســانی وارد شــورا شــوند  ضــروری اســت 

شــهری باشــند.«
بــه نقدهــا و پرســش ها و مشــکالت شــهروندان  از عدم پاســخ گویی ســریع و خــوب  او هم چنیــن 
ــهر  ــردم ش ــا م ــورا ب ــط  ش ــود رواب ــرای بهب ــد ب ــم بای ــورای پنج ــه ش ک ــد  ــد می کن کی ــد و تا ــزدی می گوی ی

فکــری جــدی بکنــد.«
شـیوا، از فعـاالن فرهنگـی شـهر هـم می گویـد: »امیـدوارم شـورای آتـی یـزد جلـوی اتـالف بودجـه و 
از بودجـه شـهری  کـه  کاهـش بودجـه نهادهـای فرهنگـی  را بگیـرد؛  بیهـوده  نیـز هزینه تراشـی های 

اسـتفاده می کننـد و خروجـی آن هـا بـرای یـزد و مـردم مشـخص نیسـت، ضـروری اسـت.«
گمنـام در  او هم چنیـن از سوء اسـتفاده ایدئولوژیـک و سیاسـی از شـهدای جنـگ و دفـن شـهدای 

کمیـل و دعـای ندبـه در آن، بـه شـدت انتقـاد می کنـد. میـدان امیرچخمـاق و برگـزاری دعـای 
گـزارش  کارشـناس حسـابداری اسـت نیـز می گویـد: »آیـا داوطلبـان شـورای شـهر چیـزی از  کـه  رامیـن 
تفریـغ بودجـه شـهرداری می داننـد؟ آیـا می دانیـد چگونـه ممکن اسـت در شـهرداری ها مناقصه ها را 

گزارش حسابرسـی آورده شـود؟!« کـرد بـدون آن کـه جایـی در بنـد  تـرک 
نظـر  بـه  دارنـد؟«  حسابرسـی  و  مالـی  تخصـص  فعلـی  شـورای  اعضـای  از  نفـر  »چنـد  می پرسـد:  او 
رامیـن: »شـورا بایـد ترکیبـی از افـراد متخصـص در حوزه هایـی نظیر شهرسـازی، حقوق، حسـابداری، 

مدیریـت، فضـای سـبز و منابـع طبیعـی باشـد.«
گروهـی و قومـی و قبیلـه ای بـر  کـه تعصـب بانـدی و  وی البتـه بـه تلخـی اضافـه می کنـد: »تـا وقتـی 

بـود.« انتخـاب تخصصـی غلبـه دارد، وضـع همیـن طـور خواهـد 
کـه »نداشـتن  کارشـناس ارشـد مدیریـت دارد؛ او معتقـد اسـت  محمدرضـا، دیگـر شـهروند یـزدی، 
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که برایند آن ها صفر اسـت در شـورای قبلی  اسـتراتژی جامـع بـرای آینـده شـهر و اتخـاذ تصمیم هایـی 
که »مشـکالت  کید می کند  کوشـید شـورای پنجـم بـه آن دچـار نشـود.« وی تا محسـوس بـوده و بایـد 

یـزد به خصـوص در حـوزه ترافیـک، قابـل تکذیـب نیسـت.«
او از اینکه یزد یک شـهربازی »به روز« و مدرن و در خور شـهروندان یزدی ندارد، ابراز تأسـف می کند 
ح جامعی در خصوص زیباسـازی شـهر وجود نـدارد. مثال  کـه طـر و می افزایـد: »کامـال مشـخص اسـت 
گرفته اسـت.« وی می افزایـد: »هزینـه المانهای نصب  کنـار هـم قـرار  در میـدان معلـم، پنـج المـان در 
کاروان شـتر بلوار جانباز چقدر هزینه برده اسـت؟ اینها  شـده در شـهر چقدر بوده اسـت؟ مثال المان 
کـه نـه فقـط شـورای بعـدی بایـد آن هـا را پاسـخ دهـد بلکـه جلـوی خطـا و  پرسـش های مهمـی اسـت 

اقـدام غیرعلمـی را هم بگیرد.«
کمبـود  او از اقدام هـای پرایـراد شـهرداری در حـوزه پل سـازی )ازجملـه پـل باهنـر( یـاد می کنـد و از 
فضـای سـبز هـم بشـدت می نالـد: »یـک مثـال: از میـدان معلـم تـا انتهـای شـهرک دانشـگاه امامشـهر 
کـه شـورای آتـی بایـد بـرای  چقـدر فضـای سـبز داریـم؟ ایـن، وضـع اسـف بار را در یـزد نشـان می دهـد 

آن تدبیـر جـدی بیاندیشـد.«
تـا حـد  یـزد  ترکیـب شـورای  تغییـر محتمـل  انتقـادی،  نظـرات  و  ایـن دیدگاه هـا  خروجـی مجموعـه 

خ خواهـد داد؟ آیـا چنیـن چیـزی ر امـکان اسـت؛ 
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نویسنده: مهتاب سمیعی
استان: مازندران 

شهر: رامسر 
چالش ها:

گردشگری   •
• زیرساخت های توریستی

• ضعف مدیریت شهری 

کمبودهـا، نیازهـا و نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگـی، آموزشـی، بهداشـتی،  »بررسـی و شـناخت 
راه حل هـای  و  اصالحـی  پیشـنهادهای  و  ح هـا  طر تهیـه  و  انتخابیـه  حـوزه  رفاهـی  و  اقتصـادی 
کاربـردی در ایـن زمینـه جهـت برنامه ریـزی و ارائـه آن بـه مقامات مسـئول ذیربط« یکـی از مهم ترین 
کارکردهـای نهـاد شـوراها در ایـران اسـت. تعطیـالت نـوروزی هـم یکـی از فرصت هاسـت تـا بخشـی 
بـروز پیـدا می کننـد،  از بقیـه سـال  از سـال بیـش  کـه در مقطعـی  کمبودهـا  نیازهـا، و  از مشـکالت، 

برجسـته شـده و نگاهـی دوبـاره بـه آن انداختـه شـود.
را  از سـال  مـاه  تنهـا ۶  و  باشـند  ثابتـی نداشـته  زندگـی درآمـد  گـذران  بـرای  یـک شـهر  وقتـی مـردم 
کـه در  کننـد، معضلـی پیـش می آیـد تحـت عنـوان »گرانـی فصلـی«  بتواننـد بـرای خـود درآمدزایـی 
ایـام تعطیـالت از جملـه نـوروز، هـم دامـن اهالـی شـهر را می گیـرد و هـم مسـافران را. آیـا شـورای شـهر، 
کمبودهـا و بهبـود امـور ندارنـد؟ آیـا اقدامـی  شـهرداری و ارگان هـای شـهری نقشـی در رفـع نواقـص و 
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کـه در عمـل تاثیـرش بـرای شـهروندان ملمـوس باشـد صـورت داده انـد؟

اقتصاد تک بعدی؟!
شـهرهای توریسـتی بیشـتر در آمـد خـود را در ایـام نـوروز و تابسـتان بدسـت می آورند و رونـق بازار این 
شـهرها نیمـه اول سـال اسـت. نبـودن سـاختارهای زیربنایـی بـرای تولیـد و ایجـاد مشـاغل بـادوام و 
کرده اسـت.  غیر فصلی، بسـیاری از شـهرهای توریسـتی خطه شـمال ایران را تا حدودی تک بعدی 
کـه صنعـت توریسـم در آن حـرف اول را می زند، بیشـتر مـردم نیمی  رامسـر هـم جـزو شـهرهایی اسـت 

از سـال را درآمـد دارنـد و نیمـه دیگـر سـال را، بـه جـز اصنـاف خـاص، بـا درآمد اندکـی می گذرانند.
گرانـی فصلـی یکـی از مشـکالتی  همیـن مسـاله باعـث بـروز مشـکالتی در زمـان تعطیـالت می شـود. 
کنتـرل ایـن  کـه در ایـن دوره زمانـی بـروز چشـم گیری پیـدا می کنـد و ظاهـرا تدبیـری هـم بـرای  اسـت 
کنان شـهر ناراضـی هسـتند و هـم مسـافران و  موضـوع صـورت نگرفتـه اسـت. در ایـن ماجـرا هـم سـا

گردشـگران.

جهش قیمت  مایحتاج روزانه مردم در ایام عید
کـه معمـوال شـنبه ها و یکشـنبه ها برگـزار می شـود غرفه دار  مرتضـی در بـازار میـوه و تـره بـار شـهر رامسـر 
کـه مایحتـاج  اسـت. او در خصـوص ایـن مشـکل در ایـام تعطیـالت می گویـد: »شـغل مـا طـوری اسـت 
روزانـه مـردم را تامیـن می کنیـم امـا متاسـفانه آنقـدر به خاطر وجود مسـافران قیمت هـا تغییر می کند 

کنند.« کـه بومی هـا بـه سـختی می توانـد در ایـن ایام خریـد 
کیلویـی  گذشـته  کـه مـا تـا هفتـه  مرتضـی قیمـت بادمجـان را مثـال مـی آورد و می گویـد: »بادمجانـی 
کـه در  کیلویـی ۵۰۰۰ تومـان می فروشـیم و دلیلـش هـم ایـن اسـت  ۱۵۰۰ تومـان می فروختیـم، االن 
کیلویـی ۴۲۰۰ به ما  گردشـگری در رامسـر اسـت و بادمجان را  کـه فصل  میـدان اصلـی شـهر می داننـد 

کنیـم.« گـذاری  کمـی در نظـر بگیریـم و قیمـت  می فروشـند و مـا بایـد بـرای خودمـان هـم سـود 
کـه مـا مشـتریان همیشـگی خـود را از دسـت  او ادامـه می دهـد: »ایـن قیمـت بـاال باعـث می شـوند 
کننـد و مشـتریان از دسـت مـا ناراحـت باشـند و حـق هـم دارند.  بدهیـم و فقـط مسـافران از مـا خریـد 
گـر شـهرداری و صنـف میـوه و تـره بـار مدیریتـی بـر روی قضیـه قیمت هـا داشـته باشـد و قیمت هـای  ا
کباب.« کـه مسـافر در شـهر اسـت باصطالح نه سـیخ می سـوزد نـه  معقولـی تعییـن شـود، بـرای وقتـی 

کنند! کسب  می خواهند درآمد یکسال را در همین ایام 
کـردم. خانـم  کـه بـرای خریـد بـه بـازار آمـده بـود برخـورد  گردشـگران  در بـازار میـوه و تـره بـار بـا یکـی از 
نظـرم  »بـه  می گویـد:  مـن  بـه  زمینـه  ایـن  در  آمـده،  رامسـر  بـه  نـوروزی  تعطیـالت  بـرای  کـه  داوری 
کـه  کیلویـی ۷۲۰۰ در صورتـی  گـران اسـت، اینجـا مـوز  قیمت هـا بـرای بـازار میـوه در شهرسـتان خیلـی 

در شـرایط عـادی قیمتـش اینقـدر بـاال نیسـت .«
کسب  گردشگران  که می خواهند درآمد سالیانه را از  او با اشاره به اینکه »این گونه برداشت می شود 
کننـد« می گویـد: »وقتـی در ایـام عیـد بـه ایـن شـهر می آییـم قیمـت میـوه و حتـی سوغاتی هایشـان 
کـه  کنیـم، متوجـه می شـویم  خیلـی باالسـت، وقتـی بـه یـک مغـازه صنایـع دسـتی می رویـم تـا خریـد 

کـه در ایـام غیـر تعطیـل بـه ایـن شـهر می آییـم.« قیمت هـا دو برابـر آن چیـزی اسـت 
کـه در ایـن شـهر بـه توریسـت ها مربـوط  خانـم داوری بـا طعنـه یـادآور می شـود: »قیمـت هـر چیـزی 
کـه  شـود چنـد برابـر می شـود. اینطـوری خریـد حتـی بـرای توریسـت هـم سـخت می شـود. مـا زمانـی 
بـه سـفر می رویـم دلمـان می خواهـد یـک سـوغات بـا خـود ببریـم، ولـی وقتـی قیمت هـا را می بینیـم 

می شـویم.« پشـیمان 
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چاره ای نداریم جز باال بردن قیمت ها!
بهـزاد در رامسـر یـک مغـازه صنایـع دسـتی دارد. او در خصـوص قیمـت اجنـاس می گویـد: »کاسـبی 
گردشـگران بـه ایـن شـهر سـفر می کننـد، در حالـت عـادی مـا هیچ  کـه  مـا در رامسـر فقـط زمانـی اسـت 

فروشـی نداریـم.«
که »امسـال قدرت خرید برای همه پایین آمده اسـت« و به همین خاطر »ما  برداشـت او این اسـت 
مثـل همیشـه فـروش نداریم.«بهـزاد فصلـی بـودن درآمـد را یکـی از دالیـل افزایش قیمت هـا می داند 
کنیـم،  بـرای خـود درآمدزایـی  را می توانیـم  از سـال  مـاه  کـه فقـط ۶  و می گویـد: »وقتـی می بینیـم 
که هیچ وقت  کـه قیمت هـا را بـاال می کشـیم. مقصر این موضـوع هم خودمان هسـتیم  معلـوم اسـت 
کـه فکـری بـه حالمـان  کـه همـان مسـئولین شـهری و اسـتانی هسـتند نخواسـتیم  از بـاال دسـتی ها 

کـه فقـط بـه فکـر خودشـان هسـتند باالخـره زندگی شـان تامیـن اسـت دیگـر!« کننـد. آن هـا 

اجاره بهاء برای ویا و سوئیت ، همه ناراضی!
کـه روی آن نوشـته »ویـال، سـوئیت اجـاره  کـه وارد رامسـر می شـویم قـدم بـه قـدم بـا تابلوهایـی  وقتـی 

کـه قیمـت اجـاره بهـای آن هـا باالسـت. داده می شـود« مواجـه می شـویم 
رامیـن یکـی از دکه هـای اجـاره ویـال را اداره می کنـد. او در خصـوص قیمت هـا می گویـد: »قیمت اجاره 
کـه تمـام درآمـدش به صنعت توریسـم بـر می گردد بایـد مردمش  ویـال معمولـی اسـت باالخـره شـهری 

کنند.« کـه توریسـت ها هسـتند زندگـی را تامین  در زمانـی 
که مسـافران زیاد شـوند و  که »ما تمام سـال امیدمان به تعطیالت و تابسـتان اسـت  او هم می گوید 
کردیم را به مسـافر بدهیم.  کـه بـه ما سـپرده شـده یـا خودمان اجـاره  بتوانیـم ویالهـا و سـوئیت هایی 

که قیمت ها چرا باالسـت و همیشـه ناراضی هسـتند.« همیشـه هم مسـافران می گویند 
کـه آنجـا می خوابنـد مـا تمـام  کـه همیـن یکـی دو شـبی  رامیـن بـا بیـان اینکـه مسـافران فکـر می کننـد 
کار برای مـا هزینه های  هزینـه را بـه جیـب می زنیـم می گویـد: »امـا واقعـا اینطـور نیسـت، باالخره ایـن 
جانبـی زیـادی دارد، بعـد از رفتـن هـر مسـافر بایـد بـرای مسـافر بعـدی خانـه تمیـز باشـد، پـول آب و 

گاز بـه عهـده ماسـت، دیگـر چیـزی نمی مانـد.« بـرق و 
گـردش درآمـد برایمـان فقـط در ایـن ایـام اسـت و بقیـه سـال  او می افزایـد: »مـا هـم چـاره ای نداریـم 
بتوانیـم  تـا  کاری باشـند  انجـام  یـا  تولیـد  بـه فکـر  کـه مسـئولین  را بی کاریـم. رامسـر شـهری نیسـت 

کنیـم.« کنیـم. ایـن شـهر فقـط بـر پاشـنه توریسـت می چرخـد و مـا هـم بایـد زندگـی  درآمدزایـی 
سـوئیت ها  یـا  ویالهـا  بهـاء  اجـاره  خصـوص  در  کـه  توریست هاسـت  از  دیگـر  یکـی  حشـمتی  آقـای 
شـدیم.« پشـیمان  کـردن  سـفر  از  اسـت.  نجومـی  مسـافران  بـرای  خانـه  و  ویـال  »اجـاره  می گویـد: 

او بـا دلخـوری می گویـد: »انـگار تمام تالش شـان را می کنند تـا باالخره با همین قیمت مردم را مجاب 
کـه نمی توانـد زیـر بـاران بیـرون بخوابـد. تمـام درآمـد یکسـال زندگی شـان را از  کننـد و مسـافر بیچـاره 

کاسـبی.« کارش زرنگی اسـت نه  مسـافران در می آورنـد، ایـن دیگـر 
تـا مـرز دو میلیـون تومـان در شـب  گذشـته  ایـام نـوروز سـال  گزارش هـا اجـاره بهـاء ویالهـا در  بنابـر 

کجـا رسـیده اسـت. رسـیده بـود. بایـد دیـد ایـن آمارهـا در سـال جـاری بـه 

توریستی بودن یک شهر؛ مثبت یا منفی؟!
سـوی  از  عملـی  راه کارهـای  ارائـه  و  کارشناسـی  بررسـی های  نیازمنـد  معضـالت  ایـن  از  بسـیاری 
کـه بایـد در تصمیم سـازی  و تصمیم گیری هـای مدیـران و مسـوولین شـهری  صاحب نظـران اسـت 
گـر بـه  تاثیـر مسـتقیم داشـته باشـند. توریسـتی بـودن یـک شـهر مزیـت مثبتـی بـرای آن اسـت، امـا ا
آیـا  باشـد.  نارضایتـی  بـرای  عاملـی  نشـود، می توانـد  نگریسـته  آن  بـه  کارشناسـی  و  نگاهـی درسـت 
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کرسـی شـورای شـهر دل بسـته اند، نـگاه راهبـردی بـه ایـن موضـوع دارنـد؟ آیـا  کـه بـه  نمایندگانـی 
کنان و هـم نارضایتـی  گرانـی فصلـی، هـم نارضایتـی سـا کـه معضلـی تکـراری و هـر سـاله، ماننـد  وقتـی 
مسـافران را در پـی دارد، نبایـد در برنامه ریزی هـای شـهری و منطقـه ای بـه توسـعه مشـاغل بـادوام 

کـرد؟ هـم فکـر 
اینکـه بنـا بـه ظرفیت هـای توریسـتی یک شـهر یا منطقه، بـه تقویت امکانات صنعت توریسـت توجه 
کالن بـه تقویـت دیگـر امکانـات و توسـعه ابعـاد دیگـر شـهر و منطقـه نیسـت. تصـور  شـود، نافـی نـگاه 
کنیـد شـهری ماننـد رامسـر، تنهـا نقطـه تکیـه گاه اش درآمدزایـی در ایـام تعطیـالت نبـود و در طـول 
کنان اش قـرار  سـال  هـم ظرفیت هـا و ابعـاد دیگـر آن هـم در خدمـت اشـتغال و درآمدزایـی و رفـاه سـا
گـذران روزهـای خـود  کنان و هـم مسـافران شـادتر و راضی تـر از  داشـت. آیـا در ایـام تعطیـالت هـم سـا

نبودند؟!

انتخابات و نقش شوراها
شـوراهای شـهر و روسـتا یا به تعبیری، پارلمان های محلی، بهترین مکان برای شـناخت مشـکالت 
ح ریـزی و برنامه ریـزی بـرای بهبـود وضعیـت  ُخـرد محلـی و شناسـایی ظرفیت هـای منطقـه بـرای طر
اسـت. نزدیکـی زمـان برگـزاری انتخابـات شـوراهای پنجـم بـه ایـام نـوروز در عمـل فرصتی اسـت برای 
کـه به طـور فصلـی بـروز پیـدا می کننـد، امـا بخشـی از بدنه شـهر  نگـرش دوبـاره بـه نواقـص و مشـکالتی 

کنان آن همـواره بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنند. کـه سـا و روسـتا هسـتند 
تسـهیل امکانـات بـرای مسـافران نـوروزی، یـا تقویـت ارائـه خدمـات بـه شـهروندان در طـول سـال، 
قیمت هـا  نامتناسـب  جهـش  کـردن  محـدود  یـا  و  جلوگیـری  بـرای  قیمت هـا  کنتـرل  و  نظـارت 
کـه یـا به طـور مسـتقیم بـا مدیریـت شـهری  به خصـوص مایحتـاج روزانـه مـردم، موضوعاتـی هسـتند 
مرتبـط هسـتند و یـا غیـر مسـتقیم و در همـکاری بـا دیگـر نهادهـا تاثیرگـذاری غیرقابـل انـکاری دارند.
کمبودهـا  شناسـایی  مهـم  وظیفـه  به خصـوص  وظایـف اش،  انجـام  بـرای  شـوراها  کارآیـی  وقتـی 
آن  اعضـای  ترکیـب  کـه  بیشـتر می شـود  آن هـا،  رفـع  بـرای  پیشـنهادها  و  ح هـا  ارائـه طر و  نواقـص  و 
کـه بـا مقوالت و معضالت شـهری  کارشناسـان و متخصصـان حوزه هایـی باشـد  مجموعـه متوازنـی از 
که اهمیت برگزیدن نمایندگان بر اسـاس نیازها و ظرفیت های  آشـنا باشـند. درسـت همین جاسـت 
گـوش و چشـم و بـازوی شـهروندان در  شـهر برجسـته می شـود. اعضـای شـورای شـهر در هرجایـی، 
جایـگاه مدیریـت و نظـارت بـر پیشـبرد امـور شـهری هسـتند. بی تردیـد، یـک شـورای شـهر بـا ترکیـب 
و  شـهر  مشـکالت  و  کمبودهـا  شـناخت  دریچـه  می توانـد  هـم  شـهر،  نیازهـای  اسـاس  بـر  متـوازن 
کارآتـری  کارشناسـی  کنـد و هـم به دلیـل داشـتن تخصـص قـادر اسـت از بدنـه  گسـترده تر  منطقـه را 
بهـره بگیـرد و راه کارهـای واقـع بینانـه ای ارائـه دهـد و در نهایـت نظـارت مفیدتـری بـر اجـرای صحیـح 
کم توجهی یا  کـه  ح هـا داشـته باشـد. تجربـه همیـن چند دوره شـورای شـهر به خوبی نشـان داده  طر
کـه معضـالت و بحران ها و  بی توجهـی بـه ایـن معیارهـا در عمـل نـه تنهـا بـه بهبـود امـور نیانجامیـده، 

کـرده اسـت. کاسـتی های مضاعفـی را بـه شـهروندان تحمیـل 
کرسـی  که سـودا نشسـتن بر  گروه هایی بسـیاری خواهیم بود  به زودی شـاهد جنب و جوش افراد و 
کـه هـر بـار عکسـی، پوسـتر تبلیغاتـی، نشسـت انتخاباتـی و یـا  شـوراهای شـهر را دارنـد. خـوب اسـت 
کـه آیـا ایـن شـخص، ایـن لیسـت  کنیـم  داوطلـب انتخاباتـی روبـه رو شـدیم، اول بـه ایـن موضـوع فکـر 
گذشـته و یـا توانایی هـای فعلـی، قـادر اسـت بـاری از دوش شـهر  کارنامـه  گـروه، براسـاس  و یـا ایـن 

کسـب تجربـه و عنوانـی در رزومـه کاری اش باشـد. بـردارد؟ یـا قـرار اسـت میدانـی بـرای 
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نویسنده: رضا نادری
استان: آذربایجان غربی 

شهر: تکاب
چالش ها:

• محیط زیست
• آلودگی

• زیرساخت های شهری 

کـه جوانان تکابی بـرای توصیف  آفریقـای ایـران! روسـتایی بـه بزرگـی یـک شـهر! اینها عناوینی اسـت 
وضعیـت شـهر خـود از آن اسـتفاده می کننـد. ترکیـب آفریقـای ایـران بیـش از حـد دراماتیـک بـه نظـر 
کـه بـا جمعیتـی حـدود هشـتاد هـزار نفـر در جنوبی تریـن  می رسـد امـا نگاهـی بـه وضعیـت ایـن شـهر 
گرفته،  کردسـتان قـرار  نقطـه آذربایجـان غربـی و در محـل ارتبـاط این اسـتان با اسـتان های زنجان و 

چرایـی ایـن نام گـذاری را آشـکار می کنـد.
دل  در  طـال  تـن  یکصـد  وسوسـه انگیز  ذخیره هـای  و  طـال  بـزرگ  معـدن  دو  بـودن  دارا  بـا  تـکاب 
کوه هایـش، یکـی از غنی تریـن منابـع معدنـی ایـران را دارا اسـت. معـدن طـالی زره شـوران در فاصلـه 
کیلومتـری شـهر تـکاب واقـع شـده و نزدیـک بـه ۱۰ سـال  کیلومتـری و معـدن طـالی آقـدره در ۳۰   ۲۷

چرا »تکاب« کپسولی از مشکالت 
شهری است؟

شورا و شهرداری شهر معادن طالی ایران پاسخ دهند:
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ک  که از نظر ذخیره خا اسـت از این معادن طال و نقره اسـتخراج می شـود. معدن طالی زره شـوران 
کانسـنگ  طـالدار بزرگ تریـن معـدن طـالی خاورمیانه به شـمار مـی رود، دارای ۷ میلیون تن ذخیره 
گـرم در تـن اسـت. از ایـن معـدن تنهـا در سـایت آزمایشـگاهی  طـال و ۵۰ تـن طـالی خالـص بـا عیـار ۲۴ 
کارخانـه ای عظیـم در دل  کیلـو نقـره تولیـد می شـود عـالوه بـر ایـن  کیلـو طـال و ۵۰  کوچـک روزانـه ۱.۵ 
کـه زحمـت اسـتحصال و فـرآوری طـال از معـدن طـالی  کوه هـای تـکاب از سـال ۸۳ راه انـدازی شـده 
کارگـر سـاالنه بیـش از ۲.۲ تـن طـال از ایـن معـدن  آقـدره را بـه دوش می کشـد و بـا نزدیـک بـه سـیصد 

تولیـد می کنـد.
که چهره بخشـنده خود را به تکاب نشـان داده اسـت. به لحاظ تاریخی  اما این تنها طبیعت نیسـت 
کـه یـادگار دوران ساسـانی و  نیـز ایـن شـهر بـا دارا بـودن آثـار باسـتانی ماننـد مجموعـه تخـت سـلیمان 
شـامل یکـی از چهـار آتشـکده معـروف آن دوران اسـت، در موقعیـت ممتـازی قـرار دارد. این مجموعه 
کـه بـه وسـیله یونسـکو ثبـت جهانی شـده اسـت. تکاب  چهارمیـن اثـر تاریخـی و فرهنگـی ایـران اسـت 
هم چنیـن محـل بافـت یکـی از معروف تریـن صنایـع دسـتی ایـران یعنـی فـرش افشـار اسـت. سـاالنه 

کشـور صـادر می شـود. ج از  بیسـت هـزار تختـه فـرش افشـار در ایـن شـهر تولیـد و بیشـتر آن بـه خـار
از  کـه  را می دهـد. شـهری  یافتـه  توسـعه  یـک شـهر  نویـد  ایـن شـهر  و منابـع  پتانسـیل ها  اینجـا،  تـا 
محـل درآمدهـای ناشـی از منابـع معدنـی، توریسـم، و صـادرات صنایـع دسـتی نمونـه ای از توسـعه و 
کامال متفاوت اسـت، شـهر تکاب در  کـرده، امـا حقیقت  زندگی پذیـری بـرای شـهرهای اطـراف فراهـم 
کاسـتی به یاد آورده می شـود. کمبود و  تمـام منطقـه بـا عناوینـی چـون عقب افتادگی، محرومیت، و 

مشکل چیست؟ تقریبا همه چیز!
کاندیـدا در انتخابـات شـورای پنجـم  کـه بـه عنـوان  یکـی از جوانـان تحصیل کـرده مدیریـت شـهری، 
می گویـد:  چیسـت،  تـکاب  شـهری  مشـکالت  عمـده  کـه  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  کـرده،  نـام  ثبـت 
»نبـود امکانـات رفاهـی، ورزشـی، فضـای سـبز شـهری، مشـکالت مربوط بـه جاده های درون شـهری 
ح ترافیـک و حمـل و نقـل  و برون شـهری، عـدم تخلیـه فاضـالب شـهری، مشـکالت مربـوط بـه طـر
بهداشـت  بـه  مربـوط  مسـائل  دسـت فروش ها،  سـامان دهی  پیاده روهـا،  عـرض  کمبـود  شـهری، 
کمبـود امکانـات درون پارک هـا و بوسـتان ها از مهم تریـن مشـکالت شـهر  محیـط درون شـهری، و 
که یک شـهر می تواند داشـته  تـکاب اسـت« وقتـی بـا لحـن دوسـتانه بـه او می گویـم همه مشـکالتی را 
کپسـولی از تمـام مشـکالت  کـردی، بـا لحـن جـدی جـواب می دهـد، واقعـا ایـن شـهر  باشـد را ردیـف 
کرد را ملموس تر می کند. که حسـام به آن ها اشـاره  گفت و گو با اهالی شـهر، مشـکالتی  شـهری اسـت. 
کار می کـرد و حـاال بـه علـت بیمـاری  کـه قبـال در معـدن طـالی آقـدره  کارگـر جوانـی اسـت  عبـاس، 
گذشـته خبـر سـاز شـد( می گویـد:  کارگرانـش سـال  کـه حکـم شـالق  خانه نشـین شـده )همـان معدنـی 
کـه مـا در آن زندگـی می کنیـم اصـال جـای زندگـی نیسـت. شـهر فاقـد سیسـتم فاضـالب اسـت  محلـه 
کـه هـم خـود و هـم همسـرش بیمـار هسـتند  کوچه هـا جـاری اسـت. او  و فاضـالب همیـن طـور در 

می گویـد علـت اصلـی بیمـاری مـا همیـن محیـط آلـوده اسـت.
کنـار ایـن محیـط شـهری آلـوده، نبـود امکانـات بهداشـتی و درمانـی نیـز در شـهر بیـداد می کنـد.  در 
کسـل کننده تبدیـل شـده اسـت.  افتتـاح بیمارسـتان ۶۴ تخـت خوابـی ایـن شـهر دیگـر بـه داسـتانی 
آغـاز پـروژه ایـن بیمارسـتان هنـوز افتتـاح نشـده اسـت. نبـود امکانـات  از  گذشـت ده سـال  از  بعـد 
کـه ناشـی از اسـتاندارد نبـودن  بیمارسـتانی بـه ویـژه در ترکیـب بـا آمـار بـاالی تصـادف در ایـن شـهر 
جاده هـای درون و برون شـهری اسـت هـر سـاله خانواده هـای زیـادی را عـزادار می کنـد. فاطمـه، زنـی 
بـه  را  پـدرم  از دسـت داده، دراین بـاره می گویـد: »وقتـی  را در یـک تصـادف مینی بـوس  پـدرش  کـه 
کردنـد حالـش خـوب بـود، راه می رفـت و بـه بقیـه  همـراه بقیـه مصدومـان بـه مرکـز درمانـی منتقـل 
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دلـداری مـی داد. امـا هیـچ پزشـک متخصصـی در شـهر نبـود و تـا رسـیدن تیـم پزشـکی از بـوکان و 
کـرد.« شـاهین دژ، پـدرم در اثـر خونریـزی داخلـی فـوت 

گله منـد هسـتند.  عـالوه بـر این هـا، شـهروندان تکابـی از آسـفالت بی کیفیـت خیابان هـای شـهر هـم 
کـه راننـده خطـی اسـت می گویـد: »در هـر شـهری ورودی هـای شـهر حکـم ویتریـن را دارنـد و  کمـال 
کننـد حداقـل ایـن قسـمت ها را تمیـز و زیبـا نگـه دارنـد امـا ورودی هـای تـکاب بـا  مسـئوالن سـعی 
انبـوه نخاله هـای سـاختمانی و میادیـن آسـفالت نشـده، بیشـتر شـبیه میـدان جنـگ هسـتند«. او 
گذشـته اقداماتـی بـرای اصـالح آسـفالت های شـهری  البتـه می گویـد شـورا و شـهرداری در سـال های 
انجـام دادنـد امـا عبـور ماشـین های سـنگین متعلـق بـه معـادن آقـدره و زره شـوران، سـبب تخریـب 

دوبـاره خیابان هـای شـهر شـده اسـت.

کمبود نقدینگی است؟ آیا مشکل تنها 
ح  بـه عنـوان ریشـه تمـام مشـکالت مطـر را  کمبـود نقدینگـی  برخـی از صاحـب نظـران شـهر تـکاب 
شـهرداری  اینکـه  اسـت  مشـهود  »آنچـه  می نویسـد:  دراین بـاره  شـهر  معتمـدان  از  یکـی  می کننـد. 
به دلیـل افزایـش هزینه هـا وانباشـت مطالبـات و عـدم وصـول درآمدهـا و عـدم تخصیـص اعتبـارات 
گیـرودار شـورای شـهر و شـهردار همدیگـر بـه  در موعـد قانونـی نفس هـای آخـر را می کشـد و در ایـن 
کـه بـه نظـر نگارنـده ایـن یـک فرافکنـی و فـرار  کـرده تمـّرد از قانـون متهـم می کننـد  اهمـال یـا خـدای نا
کمبـود نقدینگی  بـه جلـو اسـت، زیـرا تمامی مشـکالت و اختالفات شـورای شـهر وشـهرداری به دلیل 
و عـدم تامیـن اعتبار هـای مصـوب در موعـد قانونـی اسـت«. امـا بـه اعتقـاد برخـی دیگـر، مسـاله فقـط 
کامل  کمبـود نقدینگـی نیسـت و تبعیـض آشـکاری در ارائـه خدمـات به محالت مختلف وجـود دارد. 
کمیسـیون اجتماعی شـورای شـهر تکاب در نامه ای سرگشـاده به شـهردار مشـکل را  حسـینی، عضو 
کار عمرانـی در شـهر بی سـابقه بـوده مـردم هم چنـان  این گونـه توضیـح می دهـد: » در حالی کـه حجـم 
کـردن  از عملکـرد ناراضـی و ناخشـنودند آیـا بـه نظـر شـما دوسـتان بزرگـوار تبعیـض و رابطـه ای عمـل 
بـا مـردم  و  آوریـد  بـه عمـل  بازدیـد میدانـی  گـر در محله هـای شـهر  ا از دالیلـش نیسـت. شـما  یکـی 
کـه آقایـان مسـئول  صحبتـی داشـته باشـید بـه ایـن مهـم خواهیـد رسـید. هـم اینـک در هـر جایـی 
کار انجـام می شـود و هـر جایـی نخواهنـد بهانه هـای مختلـف بـرای انجـام نـدادن پیـدا  بخواهنـد 
کارخانـه اسـفالت و بـه مرخصـی رفتـن  میشـود از شکسـتن بلبرینـگ و مشـکل فینیشـر و از خرابـی 
کـه همـه ایـن مسـایل بـه ضعف  کار انجـام نشـود  فـالن راننـده و… از جملـه دالیـل توجیهـی اسـت تـا 

نظـارت و مدیریـت بـر میگـردد«.

شورای جدید و مطالبات انباشته مردم
کمتـر از دو مـاه برگـزار خواهـد شـد. در مجمـوع ۷۶ نفـر بـرای رقابت در  انتخابـات شـورای شـهر تـکاب 
گرچه  کاندیداهای زن ا کـه هفت نفر از آن ها زن می باشـند. تعـداد  کرده انـد  ایـن انتخابـات ثبـت نـام 
کاندیـدا در انتخابـات  کـه تنهـا یـک زن بـه عنـوان  هنـوز بسـیار انـدک اسـت امـا نسـبت بـه دوره قبـل 
گفته هـای مـردم و مشـاهدات میدانـی  شـرکت داشـت، پیشـرفت قابـل توجهـی را نشـان می دهـد. از 
کـه مطالبات شـهری در تکاب روی هم انباشـته شـده اسـت.  گرفـت  می تـوان ایـن واقعیـت را نتیجـه 
کنـار محرومیـت عینـی از امکانـات شـهری، مقایسـه وضعیـت شـهر بـا توجـه بـه منابـع معدنـی و  در 
ثروت هـای موجـود هـم بیـش از پیـش مـردم را آزار می دهـد. پاسـخ گویی بـه ایـن حجـم از مطالبـات 
کـه بـا شـجاعت و سـالمت اقتصـادی حقـوق و عـوارض مربـوط بـه  نیازمنـد شـورا و شـهرداری اسـت 
کـرده و ایـن منابـع را بـدون تبعیـض بیـن محـالت،  کارخانه هـای موجـود دریافـت  شـهر را از معـادن و 

کسـی از تـکاب بـا عنـوان آفریقـای ایـران یـاد نکنـد. کننـد تـا در آینـده  صـرف بهبـود وضعیـت شـهر 
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نویسنده: ماندگاری 
استان: خراسان رضوی 

شهر: مشهد
چالش ها:

• حوادث غیرمترقبه
• ضعف مدیریت بحران 

• ضعف مدیریت شهری 

ماجـرای  می کـرد  فکـر  کسـی  کمتـر  لرزیـد،  ریشـتری  شـش  زلزلـه  بـا  گذشـته  چهارشـنبه  کـه  مشـهد 
بـا  پس لـرزه  ده هـا  یافـت.  ادامـه  پرتعـداد  پس لرزه هـای  بـا  امـا  حکایـت  کنـد؛  پیـدا  کـش  ک  ترسـنا
گروه هـای تلگرامـی منتشـر می شـد، همراه  کانال هـا و  کـه دهـان بـه دهـان می چرخیـد و در  شـایعاتی 

کـرد. شـد و بـر هـراس اهالـی مشـهد اضافـه 
گاه و بـی گاه برخـی مسـئوالن مرتبـط بـا ماجـرا  دسـتورالعمل ها و توصیه هـای ایمنـی و هشـدارهای 
موجـب  دیگـر،  طـرف  از  و  بـود  آرامش بخـش  یک طـرف  از  احمـر(  هـالل  سـازمان  رییـس  )ازجملـه 
گذشـته، خیـال  تشـدید دل نگرانـی شـهروندان از تکـرار حادثـه. پس لـرزه  شـدید بامـداد پنجشـنبه 
کـه  کـه چـاره ای جـز خـروج از منـزل ندارنـد. ایـن درحالـی بـود  کـرد  خیلـی از مشـهدی ها را راحـت 
ج شـده و روانه پارک ها  پیـش از آن، ده هـا هـزار و بلکـه صدهـا هـزار مشـهدی، از خانه هـای خـود خار

و حومـه شـهر و »زیـر سـقف آسـمان« شـده بودنـد.

زلزله مشهد؛ آوار مدیریت شهری
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از نمایشگاه بین المللی تا حرم امام رضا
کلید زد. با تعطیلی  ج را در شـهر  ج و مر زمین لرزه شـش ریشـتری صبح چهارشـنبه، از همان آغاز هر
مـدارس و هجـوم والدیـن بـرای بـردن فرزنـدان خـود، موجـی از ترافیـک بـه ترافیک بیمار و پرمشـکل 

مشـهد دامن زد.
کـه مغازه دارهـا و فروشـندگان پاسـاژ ها راهـی خیابـان شـدند تـا  گرفتـه  از بـازار رضـا و خیابـان تهـران 
احمدآبـاد و میـدان شـریعتی و سـجاد و خیـام و اطـراف حـرم، همه جـا، هرکـس در خیابان بود، اسـیر 

ترافیک سـنگین شـد.
گـره خـورد، مـوج خروج  کـه بـا شـایعات  گذشـت، و پس لرزه هـا  کـه  ک  سـاعات نخسـتین شـوک ترسـنا
گرفـت. خروجی هـای غربـی و جنوبـی مشـهد، و شـمالی و شـرقی، همـه شـاهد  از شـهر هـم شـدت 
کـه نبـود و پنهـان بـود و حتـی زیـر آوار زلزلـه، مشـخص، فقدان  ج شـدند. چیـزی  ج و مـر ترافیـک و هـر

مدیریـت بحـران توسـط مسـئوالن شـهر بـود.
گروهـی  کـه ماشـین نداشـتند، روانـه حـرم امـام رضـا شـدند؛  برخـی مذهبی هـا و بعضـی از آن هایـی 
شـدند؛  کن  سـا فـرودگاه(  بلـوار  )ازجملـه  شـهر  حاشـیه  پارک هـای  در  بعضـی  وکیل آبـاد؛  بـاغ  روانـه 
عده ای در بلوارهای شـهر )ازجمله بلوار راه آهن و بلوار فردوسـی و بلوار وکیل آباد( زیر سـقف آسـمان 
کـرده بـود تـا خلـق بـا  کـه درهایـش را بـاز  ماندنـد؛ جماعتـی هـم روانـه نمایشـگاه بین المللـی شـدند 

چادرهـای شـخصی و مسـافرتی، در سـوله ها مسـتقر شـوند.
که از عصر چهارشـنبه  گریـز همگانـی و فـرار و جابجایـی صدهـا هزار مشـهدی،  در میـان ایـن بلبشـو و 

تـا بامـداد پنجشـنبه بـه طـول انجامیـد، آنچـه نبود و مفقود بـود، مدیریت شـهری بود.
کـه همـراه بـا سـه فرزنـدش راهـی بـاغ وکیل آبـاد شـده بـود می گویـد:  زهـرا، بانـوی ۶۰ سـاله مشـهدی 
از  بـرای اسـتفاده  کنیـد مـن و فرزندانـم چقـدر در هـوای سـرد،  »ببخشـید؛ ولـی نمی توانیـد تصـور 
کـه چقـدر  دستشـویی عمومـی معطـل بودیـم در صـف شـلوغ و ازدحـام جمعیـت. و تـازه فهمیـدم 

کـم اسـت.« امکانـات اولیـه و ضـروری، 
فاطمـه، دیگـر بانـوی ۵۵ سـاله مشـهدی، تجربـه مشـابهی در نمایشـگاه بین المللـی مشـهد دارد؛ او 
که تنها  کیـد می کند  کـه بـا همسـر و دو فرزنـدش در چـادری شـب پنجشـنبه را به صبح رسـانده اند، تا

گرفتـه، درهـای باز نمایشـگاه بـوده و »دیگر هیچ«. کـه در اختیـار آنـان قـرار  امکاناتـی 
کافـی بـرای امدادرسـانی در  هـم زهـرا و هـم فاطمـه از ترافیـک سـنگین و فقـدان نیروهـای انسـانی 

انتقـاد می کننـد. وضـع بحرانـی، 

کار سیاسی شهردار و شورای شهر وسط بحران و زلزله
کل مدیریـت بحـران اسـتان خراسـان رضـوی، زیـر نظر اسـتان داری تشـکیل می شـود و  هرچنـد اداره 
دامنـه اختیـارات و توانایی هـای شـورای شـهر و شـهرداری مشـهد در عمـل چنـدان نیسـت؛ امـا ایـن 

بـه معنـای منتفـی شـدن نقـش مدیران شـهری )شـورا و شـهرداری( نیسـت.
کشـید تـا معلـوم  کمتـر از ۲۴ سـاعت طـول  در ماجـرای زلزلـه اخیـر امـا ظاهـرا خبـری از شـهردار نبـود. 
انتخابـات  بـرای  وی  نامـزدی  اعـالم  و  رییسـی  ابراهیـم  پیـام  قرائـت  بـرای  شـهردار  آقـای  کـه  شـود 

ریاسـت جمهـوری، روانـه نشسـتی سیاسـی در تهـران شـده اسـت.
که این خبر را شنید و متعجب و متاسف و خشمگین نشد. کسی از مشهدی ها بود  کمتر 

یـک  بـه عنـوان نمونـه در  تلگرامـی آشـکار شـد.  گروه هـای  کانال هـا و  بازتـاب ماجـرا خیلـی زود در 
مـردم  کـه  شـرایطی  »در  شـد:  منتشـر  و  ج  در خبـر  ایـن  مشـهد  محلـی  تلگرامـی  پرمخاطـب  کانـال 
مشـهد سـاعاتی بـد در شـرایط بحرانـی زلزلـه را سـپری نمودنـد و هنـوز هـم پس لرزه هـای آن باقـی 
کمـک بـه عادی سـازی شـرایط ترجیـح  است،سـیدصولت مرتضـوی به جـای باقـی مانـدن در شـهر و 
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راهـی نشسـت جمنـا شـود!« رئیسـی  نماینـده حجت االسـالم  بـه عنـوان  داد 
کـرد و نوشـت: »زلزلـه در مشـهد؛ شـهردار مشـهد در  کانـال تلگرامـی دیگـر هـم محترمانـه انتقـاد  یـک 

نشسـت انتخاباتـی تهـران! طنـز تلـخ…«
نبـود؛ یکـی صریح تـر نوشـت:  بـا طعـن و غیرمسـتقیم،  تـوام  امـا همـه این قـدر مودبانـه و  انتقادهـا 
»اینکـه شـهردار مشـهد نقـش سـخن گوی حجت االسـالم رئیسـی را بـازی می کنـد، نشـان می دهـد 

چـرا مدتـی اسـت مدیریـت شـهری رهـا شـده و بودجه هـا سـرگرم سیاسـی بـازی اسـت.«
»زلزلـه در مشـهد؛ شـهردار  نوشـت:  تلگرامـی مشـهد  کانال هـای  از  یکـی  نمونـه ای مشـابه هـم،  در 

قـدرت.« تشـنگان  نـه  مـا شـیفتگان خدمتیـم؛  تهـران؛  انتخاباتـی  مشـهد در نشسـت 
سیاسـیون  مسـئولیت پذیری  »در  کـه  بـود  آمـده  تلگـرام  کانـال  یـک  در  دیگـر،  شـاهدی  در  نیـز  و 
کـرده رفتـه تهـران واسـه  کـه شـهردار مشـهد وسـط ایـن آشـوب ول  موسـوم بـه ارزشـی همیـن بـس 

سهم گیری های سیاسـی.«
در برابـر مـوج انتقادهـا، شـهرداری ناچـار بـه توضیـح شـد؛ مدیـرکل روابـط عمومـی شـهرداری مشـهد 
کـه  کـرد  اینکـه اطمینـان حاصـل  از  بـوده و »بعـد  تـا صیـح پنجشـنبه در مشـهد  کـه شـهردار  گفـت 
بـه  را  اسـالمی شـهر، مشـهد  از شـورای  اخـذ مرخصـی  بـا  نمی کنـد،  تهدیـد  را  خطـری شـهر مشـهد 
کـرد تـا به عنـوان معتمـد سیاسـی برای سـاعاتی محدود در جلسـه جبهـه مردمی  مقصـد تهـران تـرک 

نیروهـای انقـالب حضـور یابـد.«
بسـیاری  شـد.  تندتـر  کنش هـای  وا موجـب  کنـد،  درسـت  را  کار  آن کـه  بجـای  شـهرداری  توضیـح 
کجـا خبـر داشـته  از  کـه »شـهردار مشـهد  کانال هـای تلگرامـی و شـهروندان مشـهدی پرسـیدند  از 
کـه خطـری شـهر را تهدیـد نمی کنـد؟ مگـر او علـم غیـب دارد؟ در چنیـن  کـرده  و اطمینـان حاصـل 
شـرایط پرخطـر و بحرانـی، آیـا مصالـح یـک جنـاح سیاسـی بـه زندگـی میلیون هـا شـهروند مشـهدی 

دارد؟« ارجحیـت 
ــد  ــهد بلن ــردم مش ــا م ــهر ب ــورای ش ــی از ش ــدای هم دل ــچ ص ــا هی ــه تنه ــه ن ک ــود  ــا ب ــز آنج حیرت برانگی
نشــد و نــه تنهــا هیچ کــدام از اعضــای شــورای شــهر مشــهد نســبت بــه رفتــار سیاســی و بی مســئولیتی 
کــه فراتــر، رییــس شــورای شــهر مشــهد در مقــام دفــاع از شــهردار بــه توجیــه  شــهردار، انتقــاد نکــرد، 

ماجــرا پرداخــت.
گرفته،  رییـس شـورای شـهر مشـهد بـا بیـان اینکـه شـهردار برای سـفر خود به تهران از شـورا مرخصـی 
ج از شـهر با شـورای اسـالمی  گفـت: »شـهردار مشـهد از همـان ابتـدا بـرای تمام سـفرهای خود به خار
کامـل داشـته اسـت. بـرای سـفر اخیـر خـود بـه تهـران نیـز مرخصـی خـود را از شـورای  شـهر هماهنگـی 
کـرده و هیـچ مشـکلی قانونـی درایـن ارتبـاط وجـود نداشـته اسـت. نکتـه دوم  شـهر مشـهد دریافـت 
کانون  گذشـته هیچ آثار تخریبی در شـهر مشـهد وجود نداشـته بلکه  اینکه خوشـبختانه در زلزله روز 

کیلومتـری شـهر مشـهد بوده اسـت.« ایـن زلزلـه در ۸۴ 

کنش گران مدنی از شهردار و شورا انتقاد 
کـه بـرای خیلـی از شـهروندان مشـهدی  توضیحـات شـهرداری و شـورای شـهر امـا بـه نظـر می رسـد 

اسـت. نبـوده  قانع کننـده، 
کنش گـران مدنـی مشـهد می گویـد: »از ترکیـب سیاسـی شـورای شـهر مشـهد هیـچ انتظـاری  خسـرو از 
کـه در میانـه بحـران و هـراس صدهـا هـزار شـهروند، بـه  بیـش از ایـن نیسـت. آقایـان اذعـان می کننـد 
کنـد. آیـا جـان و مـال مـردم مشـهد  شـهردار مرخصـی داده انـد تـا در نشسـتی سیاسـی حضـور پیـدا 

مهم تـر بـود و هسـت یـا حضـور در یـک میتینـگ انتخاباتـی؟«
خسـرو اضافـه می کنـد: »توضیـح شـهردار و رییس شـورای شـهر مشـهد، به جـای آن که افـکار عمومی 
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کرد.« کنـد، بـر تلخـی ماجـرا اضافه  معتـرض و منتقـد را راضـی 
کـه شـهردار مشـهد آقـای  کیـد می کنـد: »ایـن  کنش گـران مدنـی مشـهد هـم تا مازیـار یکـی از دیگـر از 
گـر یادتـان باشـد موقـع بـرف  ا کننـد قبـال هـم سـابقه داشـته؛  مرتضـوی موقـع بحـران، شـهر را رهـا 

کـرد و رفـت برنامـه تبلیغاتـی شـبکه دو تلویزیـون.« سـنگین سـه مـاه پیـش هـم شـهر را رهـا 
او اضافـه می کنـد: »مـن سـاعت ها در اطـراف شـهر و داخـل آن چرخیـدم؛ از بلـوار وکیل آبـاد تـا حـرم و 
از بلـوار فـرودگاه تـا جـاده چنـاران؛ واقعـا نبـود مدیریـت شـهری محسـوس بـود و بهم ریختگـی شـهر و 
انسـداد معابـر شـهری آشـکار. صـف ماشـین ها بـرای سـوخت پشـت پمـپ بنزین هـا باورنکردنـی بـود؛ 
کـه شـب را تـا صبـح در پارک هـا و بلوارهـا بـه صبـح  کـه شـنیدم خیلـی از شـهروندانی  همان طـوری 
کـه چیزهایـی سـاده و اولیـه اسـت، ناراضـی  کمبـود آب آشـامیدنی و دستشـویی،  رسـانده بودنـد، از 

کسـی هـم پاسـخ گوی ایـن وضـع نبـوده و نیسـت.« شـده اند؛ ظاهـرا هیـچ 
کارنامـه دارد؛  مجیـد، مهنـدس راه و سـاختمان اسـت و سـابقه همـکاری بـا شـهرداری مشـهد را در 
بـر  چقـدر  شـهر  شـورای  انتخابـات  در  او  رای  بدانـد  می خواهـد  کـه  مشـهدی ای  »هـر  می  گویـد:  او 

کجاسـت؟« کـه در بحـران، شـهردار شـهرش  سرنوشـتش موثـر اسـت می توانـد ببینـد االن 
ایـن  به خاطـر  را  شـهردار  نبـود  نفـر  یـک  مشـهد  شـهر  شـورای  ایـن  در  »حقیقتـا  می کنـد:  اضافـه  او 

اسـت؟« کافـی  او  گرفتـن  مرخصـی  صـرف  کنـد؟  بازخواسـت  بی مسـئولیتی 
در  مشـهدی ها  بی تفـاوت  کثریـت  ا فعـال  حضـور  بـا  کـه  می کننـد  امیـدواری  ابـراز  آن هـا،  سـه  هـر 
کـه  گیـرد  ج شـود و دراختیـار افـرادی قـرار  انتخابـات آتـی شـوراها، ترکیـب شـورا از حالـت سیاسـی خـار
دغدغـه توسـعه انسـانی و پایـدار مشـهد را دارنـد و بـه مدیریـت شـهری از پشـت عینـک سیاسـی نـگاه 
نمی کننـد؛ بلکـه رویکـردی تخصصـی و علمـی بـه مشـکالت دارنـد و دارای سـابقه مدیریـت هسـتند.
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نویسنده: رژان حشمتی 
کردستان استان: 

شهر: سقز
چالش ها:

• حاشیه نشینی
• فقر

• ضعف مدیریت شهری 

کم  کلید خورده و حال و هوای شـهر  کاندیداتـوری ۱۱۸ نفـر عمـال  انتخابـات شـورای پنجـم در سـقز بـا 
گی هـای جالـب و تامل برانگیـز رفتـار انتخاباتـی مـردم شهرسـتان  کـم انتخاباتـی می شـود. یکـی از ویژ
سـقز در سـال های اخیـر، افزایـش مشـارکت آن هـا در انتخابـات و افزایـش عالقـه آن هـا بـه سـازوکار 
در  شهرسـتان  ایـن  مـردم  درصـد  هفتـاد  حـدود  مجلـس  انتخابـات  آخریـن  در  اسـت.  انتخابـات 
کردند. به نظر می رسـد  کـرده و نامـزد پیـروز را بـا بیش از ۵۸ هزار رای روانه مجلس  انتخابـات شـرکت 
گاهـی از محدودیت هـا و مشـکالت سـاختاری نهـاد انتخابـات در  مـردم ایـن شهرسـتان بـا وجـود آ
کـه می تـوان از ایـن سـازوکار بـرای ایجـاد تغییـرات مثبـت اسـتفاده  ایـران، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـرد. ایـن بلـوغ سیاسـی، وظیفـه منتخبـان آینده شـورای شـهر را در ارائه خدمات به مردم این شـهر 
دو چنـدان می کنـد. در ایـن شـرایط بررسـی مشـکالت و مطالبـات مـردم سـقز، می توانـد اولویت های 

ایـن شـهر، را نمایـان سـازد.

ضرورت تغییر اولویت شورا و شهرداری سقز
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حاشیه نشینی و چرخه فقر و محرومیت
کردسـتان و حتـی غـرب ایـران اسـت.  شهرسـتان سـقز یکـی از قدیمی تریـن سـکونت گاه های اسـتان 
ایـن  از یـک سـو و عـدم نوسـازی بافت هـای  کار در مرکـز شـهر  کسـب و  سـابقه طوالنـی سـکونت و 
که سـقز یکی از بیشـترین بافت های  قسـمت در سـالیان متمادی از سـوی دیگر، سـبب شـده اسـت 
کل شهرسـتان سـقز ۱۰ درصـد آن  فرسـوده را در اسـتان دارا باشـد. از مجمـوع ۳۰ هکتـار مسـاحت 
بافت فرسـوده محسـوب می شـود. این درصد شـاید زیاد به نظر نرسـد اما تمرکز بافت های فرسـوده 
کـز  کـرده اسـت. بـه طـور طبیعـی بـا فرسـوده شـدن مرا در مرکـز شـهر آن را بـه مشـکلی مهـم تبدیـل 
بـاال بـودن هزینـه نوسـازی مـردم بـه حومه نشـینی روی می آورنـد. حومـه شـهرها اغلـب  شـهرها و 
مکان هایـی دلپذیـر بـرای زندگـی هسـتند امـا ایـن مسـاله، در مورد سـقز صادق نیسـت. در حقیقت، 
گفتـه معـاون فنـی و  بـا حاشیه نشـینی روبـرو هسـتیم. بنـا بـه  بـه جـای حومه نشـینی در سـقز، مـا 
کـه ۲۱ درصـد  کنـون هشـت محلـه حاشیه نشـین در سـقز وجـود دارد  عمرانـی فرمانـداری سـقز هـم ا
جمعیـت ایـن شـهر را در خـود جـای داده اسـت. هر چند مسـئوالن شـهری از بهبود مـداوم وضعیت 
گفته هـای مـردم واقعیـات دیگـری را نشـان می دهـد. فرهـاد،  مـردم در ایـن محـالت می گوینـد، امـا 
کن محلـه قـوخ اسـت می گویـد: »محلـه قـوخ از سـال ۱۳۸۷ به محدوده شـهری  کـه سـا معلـم جوانـی 
سـقز اضافـه شـد امـا هنـوز بـا آن مثـل یـک روسـتا برخورد می شـود. این محلـه از مشـکالت عدیده ای 
کمبـود آب آشـامیدنی رنـج می بـرد.« فرهـاد در این بـاره می گویـد: » لولـه آب رسـانی قـوخ در  از جملـه 
کـه در ۱۵سـال اخیر جمعیـت آن چندین برابر شـده، ولی  کـم اینـچ بـوده، در حالـی  ابتـدا روسـتایی و 
همـان لوله کشـی روسـتایی باقـی مانـده اسـت. لـذا در تابسـتان ها، سـرجمع در شـبانه روز ۲سـاعت 
گله دارد و می گوید: »مسـئولین  کوچه ها و معابر  بیشـتر آب نداریم.« او هم چنین از آسـفالت نبودن 

کـه شـده تالشـی بـرای حـل مشـکالت مـا نمی کننـد.« حتـی در دوران انتخابـات بـرای نمایـش هـم 

وضعیت در محله تازه آباد به مراتب بدتر است
کـه از مادرشـهر جـدا افتـاده، از نبـود حداقـل  کـه تنهـا سـکونت گاه شـهری سـقز اسـت  محلـه تـازه آبـاد 
خانـه  هیـچ  محلـه  ایـن  در  خانـوار   ۱۳۰۰ سـکونت  وجـود  بـا  می بـرد.  رنـج  شـهری  زندگـی  امکانـات 
که نبود آب آشـامیدنی سـالم و سیسـتم  بهداشـت یـا مرکـز درمانـی وجـود نـدارد، ایـن در حالی اسـت 
کـرده اسـت. نسـرین از اهالـی تـازه آبـاد بـا  فاضـالب، نیـاز بـه خدمـات درمانـی را بـرای مـردم بیشـتر 
اشـاره بـه نبـود سـامانه لوله کشـی و آب بهداشـتی شـهری می گویـد: »به دلیـل اسـتفاده خانواده هـا 
گیـر در ایـن محلـه هسـتیم.« او  گاه شـاهد شـیوع بیماری هـای عفونـی و وا از آب هـای غیربهداشـتی،  
کوچـه را نمی دهـد و آن هـا تمـام  کـه به دلیـل آلودگـی بـه بچه هایـش اجـازه بـازی در  بـا اشـاره بـه ایـن 
وقـت در خانـه می ماننـد، می گویـد: »پرشـدن چاه هـای فاضـالب سـبب ایجـاد باتالق هـای بدبـو و 
کـه سـالمت مـردم را بـه خطـر می انـدازد.« یـک  آلـوده بـه انـواع جانـور و حشـرات در ایـن محلـه شـده، 
دیگـری از اهالـی تـازه آبـاد نیـز بـا بیـان اینکه قبال ازسـوی اداره بـرق به حدود هزار خانـواده در تازه آباد 
گـذار شـده، می گویـد: »هنـوز حـدود ۳۰۰ خانـوار دیگـر از بـرق بی بهره انـد و در ایـن  انشـعاب بـرق وا
زمینـه مشـکالتی وجـود دارد.« محمـد بـا اشـاره بـه انشـعاب های غیرمجاز موجود بـرق در این محله 
کـه از بـرق بی بهره  انـد، بـرای تأمیـن انـرژی مـورد نیـاز خـود، از  ادامـه می دهـد: »ایـن تعـداد خانـواده 
ایـن موضـوع، مشـکالت فراوانـی  کـه  کرده انـد  از خانه هـای مجـاور، برق رسـانی  کابل هایـی  طریـق 
کنان  بـرای اهالـی و سـا ماننـد تحمیـل هزینـه بیشـتر، غیراسـتاندارد بـودن و خطـر آتـش سـوزی را 

کـرده اسـت.« محلـه محـروم تازه آبـاد ایجـاد 
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فعالین اجتماعی چه می گویند؟
کن سـقز اسـت دربـاره مشـکالت حاشیه نشـینان بـه نـکات جالبـی  کـه یـک فعـال اجتماعـی سـا نـادر 
کنان این مناطق به لحاظ اقتصادی فقیر و بی بضاعت بوده و نبود  اشـاره می کند. او می گوید: »سـا
امکانـات بهداشـتی و آموزشـی هزینـه مضاعفـی را بـه آن هـا تحمیـل می کنـد. بیمـاری مـداوم اعضای 
گـزاف عمـال اعضـای فعـال خانـواده را بـرای مدتـی از چرخـه  خانـواده، عـالوه بـر تحمیـل هزینه هـای 
کـرده و بـر فقـر آن هـا می افزایـد. در دسـترس نبـودن امکانـات آموزشـی نیـز  ج  کسـب درآمـد خـار کار و 
کـرده و فرصـت ترقـی اجتماعـی را از آن ها می گیـرد. به این  کـودکان را محـدود  امـکان ادامـه تحصیـل 
ترتیـب عـدم رسـیدگی بـه مشـکالت مناطـق حاشیه نشـین بـه وسـیله شـورا و شـهرداری در حقیقـت 

کنان ایـن مناطـق منجـر شـده اسـت.« بـه مشـارکت در تولیـد و بازتولیـد فقـر در میـان سـا

ارزیابی مردم از شورا و شهرداری سقز
گـوالن اسـت می گویـد:  کن محلـه  کـه سـا در ارزیابـی عملکـرد شـورا و شـهرداری، عبـداهلل شـهروندی 
بیشـتر  )البتـه  توریسـتی  پارک هـای  مجموعـه  داشـتن  بـه  شـده  معـروف  اسـتان  تـو  سـقز  »واهلل 
توریسـت ها از دیوانـدره و تـکاب و بانـه هسـتند(، هـر دوره شـورا و شـهرداری عـوض می شـه یک پارک 
کنـم از نظـر سـرانه فضـای سـبز در اسـتان وضعیـت مناسـبی داشـته باشـه.«  جدیـد می سـازند و فکـر 
کار شـورا و  کـه دانشـجوی دانشـگاه پیـام نـور اسـت می گویـد: »در ایـن دوره مهم تریـن  رسـول هـم 
شـهرداری سـاختن زیرگـذر میـدان آزادی و تبدیـل آن بـه یکـی از بزرگ تریـن مجتمع هـای تجـاری 
کار بیشـتر منافـع شـرکای تجـاری مهـم بـود تـا  شـهر بـود.« او ادامـه می دهـد: »فکـر می کنـم در ایـن 
رفـاه مـردم.« رسـول هم چنیـن بـه تمرکـز پسـت های مدیریتـی در دسـت اعضـای یک خانـواده انتقاد 
دارد. او می گوید: »برادران نعمانی مقام های شـهردار و رئیس نظام مهندسـی شـهر سـقز را بر عهده 
دارنـد و رئیـس نظـام مهندسـی عضـو شـورای شـهر هـم هسـت. او با لحنی شـوخی بـرادران نعمانی را 
کـرده و ادامـه می دهد: »البته مـن چیزی درباره فسـاد اقتصادی آن ها  بـا بـرادران الریجانـی مقایسـه 

نشـنیده ام امـا آیـا غیـر از خانـواده نعمانـی، فـرد شایسـته دیگـری در شـهر وجـود نـدارد؟«
مشـکالت  کـه  برمی آیـد  چنیـن  اجتماعـی  فعالیـن  و  شـهروندان  گفته هـای  از  مجمـوع،  در 
کار شـورا و شـهرداری موجـود قـرار نداشـته و تالش هـا و  حاشیه نشـینان سـقزی چنـدان در دسـتور 
گسـترش فضای های تجـاری و تفریحی در مناطق به نسـبت  موفقیت هـای آنـان بیشـتر معطـوف بـه 
برخـوردار شـهر بـوده اسـت. ایـن رویکـرد نـه تنهـا در تضـاد بـا عدالـت و حـق همگانی بر شـهر قـرار دارد 
بلکـه بـا توسـعه پایـدار هـم، همخـوان نیسـت. بنابرایـن بـه نظر می رسـد در این دوره سـقز به شـورای 
کـه بـا تغییـر اولویت هـای خـود، مسـائل و مشـکالت حاشیه نشـینان ایـن  شـهر و شـهرداری نیـاز دارد 

شـهر را در مرکـز توجـه قـرار دهـد.
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نویسنده: میری
استان: خوزستان

شهر: اهواز
چالش ها:

کارآمدی شورای شهر • نا
• سیاسی کاری شورا

• فساد در شورا و شهرداری 

کمتـر از یک مـاه و نیـم تـا انتخابـات شـوراهای پنجـم،  کـه در فاصلـه  گفـت  بـا اطمینـان می شـود 
کارنامـه  بحـث شـوراها در اهـواز زیـر سـایه دو موضـوع و تحت الشـعاع دو مقولـه اسـت: اول، 
بازداشـت  شـایعه  و  شـهرداری  مدیـران  از  شـماری  بازداشـت  دوم،  و  چهـارم  شـورای  ضعیـف 

محتمـل برخـی اعضـای شـورای شـهر اهـواز.
کـه مطابـق نتایـج سرشـماری اخیـر مرکـز آمـار ایـران، افـزون بـر یـک میلیـون و ۳۰۰  در شـهری 
کـه هنـوز اسـت، نـه یـک پـارک درخـور شـهروندان برای  هـزار نفـر جمعیـت دارد، متاسـفانه هنـوز 
که  اسـتراحت و تفریـح وجـود دارد و نـه خیابانـی بـا حداقـل اسـتانداردها؛ و ایـن درحالـی اسـت 

اهوازی هـا بایـد بـرای افتتـاح یـک پـروژه سـاده زیرگـذر چنـد سـال منتظـر بماننـد.

اهواز آماده انتخابات شوراها نیست

ناکارآمدی شورای چهارم و فساد در شهرداری
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که خود را مسـتقل می دانسـتند،  کثریت آن دراختیار اصول گرایان بود و افرادی  که ا شـورای شـهری 
گذشـته  سـال  انتهـای  در  کـه  کارنامـه ای  گذاشـته اند؛  بجـای  خـود  از  ضعیفـی  کارنامـه  متاسـفانه 

)۱۳۹۵( ختـم شـد بـه خبـر تاسـف بار دیگـری در رابطـه بـا بازداشـت برخـی مدیـران شـهرداری.
میـان  در  پسـماند  سـازمان  مدیرعامـل  و  اهـواز  شـهرداری  اداری  امـور  مدیـر   ،۲ منطقـه  شـهردار 
گذشـته آسـیب  کـه بـه اعتمـاد و نـگاه اهالـی اهـواز بـه شـورا بیـش از  بازداشت شـدگان بودنـد؛ اتفاقـی 

رسـاند.

گوار شورای چهارم اهواز عاقبت نا
کـه بـا یکـی از شـرکت های پیمانـکار شـهرداری همـکاری می کنـد،  کنش گـران مدنـی اهـواز  حمیـد، از 
کـه »عاقبـت تلـخ شـورای چهـارم اهـواز و بعضـی از اعضـای آن، بـر رغبـت و انگیـزه مردم  معتقـد اسـت 

در حضـور فعـال در انتخابـات آتـی اثـر منفـی خواهـد داشـت.«
که باعث رکود  کـه »کارنامـه ضعیف اعضای شـورای چهارم و شـهردار منتخـب آن ها  کیـد می کنـد  او تا
شـدید درآمـد و حیـف و میل هـای مختلـف در سـطح شـهرداری شـد، ضمـن اینکـه تخلفـات متعـدد 
کارمنـدان و بـه  در پروژه هـا و هم چنیـن بحـث اسـتخدام های غیرقانونـی و افزایـش بی دلیـل شـمار 
تعویـق افتـادن پرداخـت حقـوق و مزایـا و نیـز مطالبات شـرکت های پیمانکاری، تصویـر بد و ضعیفی 

کرده اسـت.« از شـورای چهـارم اهـواز بـرای شـهروندان ثبت 
کـه بعضـی اعضـای شـورا در عملکـرد مدیریـت شـهری و شـهرداری  وی هم چنیـن بـه اختالل هایـی 
کـه از حامیـان دولـت قبلـی بودنـد،  کردنـد، اشـاره می کنـد و می گویـد: »متاسـفانه برخـی اعضـا  ایجـاد 
هم چنـان بـه اولویت هـای سیاسـی و پروژه هـای جناحـی خـود اولویـت می دهنـد و بـه بهبـود وضـع 
زندگـی شـهروندان فکـر نمی کننـد. نتیجـه ایـن روش و اقـدام آن هـا، اتـالف وقـت و سـرمایه اسـت و 

البتـه، نـزول جایـگاه شـورا تـا حـد مکانـی بـرای نـزاع سیاسـی.«

بدون انباشت تجربه
که  کارشـناس ارشـد جامعه شناسـی و از فعـاالن مدنـی و سیاسـی قدیمـی اهـواز معتقـد اسـت  ج،  تـور
بـا وجـود سـپری شـدن چهـار دوره شـورا، هنـوز انباشـت تجربـه الزم در ایـن نهـاد مهـم مدنـی صورت 

نگرفته اسـت.
کاسـتی ها در دوره چهـارم، بـا وجـود تجربـه سـه دوره قبـل شـورا  او بـه تکـرار اشـتباهات و تخلفـات و 
کالن شـهر محسـوب می شـد امـا متاسـفانه عـدم انسـجام و  اشـاره می کنـد و می افزایـد: »اهـواز یـک 
گروه گرایـی و ترجیـح منافـع  گروهـی در میـان اعضـای شـورا، و غلبـه باندبـازی و  کار  نهادینـه نشـدن 
کارنامـه  کـه  شـخصی یـا سیاسـی جناحـی بـر مصالـح و اولویت هـای شـهر و شـهروندان، باعـث شـده 

شـورا مطلـوب نباشـد.«
کـه بدانیـم چـرا با وجـود بودجه افزون بـر ۱۳۰۰ میلیـارد تومانی  او می پرسـد: »ایـن خیلـی مهـم اسـت 

شـهرداری اهـواز، شـهروندان مابـه ازای خوبی را مشـاهده نکرده اند.«
وی بـه پـروژه روگـذر چهارشـیر و سـرعت پاییـن پیشـرفت آن اشـاره می کنـد و می گویـد: »متاسـفانه نه 

مسـئوالن پاسـخ گو هسـتند و نه پرسشـگری جدی از سـوی شـهروندان مشـاهده می شـود.«
گسـترش یافتـه و »مطالبه گـری«  وی از این کـه نوعـی »مسـئولیت گریزی« در شـهروندان اهـوازی هـم 
کـم شـده اسـت، انتقـاد می کنـد و می گویـد: »مـن در پی ریشـه یابی ایـن واقعیت ها نیسـتم؛ اما هرچه 
باشـد، نتیجـه ایـن وضـع، سوء اسـتفاده افـراد یـا باندهـا از قـدرت و امکانـات دراختیـار اسـت و اتـالف 

سـرمایه و نهـادی بـه نام شـورا.«
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ضعف بیش از دو سوم اعضای شورای چهارم
که »بـا اطمینان می توانم بگویم  ملیحـه دکتـرای مدیریـت دارد و مدرس دانشـگاه اسـت؛ او می گوید 
کارآمـد نشـان  کارنامـه ای ضعیـف داشـته اند و نا کـه بیـش از دو سـوم اعضـای شـورای چهـارم اهـواز، 

داده انـد. آن هـا فاقـد نـگاه اسـتراتژیک و نیـز بـدون برنامـه میان مـدت و درازمدت هسـتند.«
وی از این کـه انتخاب هـای قومـی و قبیلـه ای و یـا بانـدی و سیاسـی منجر به تشـکیل چنین شـورایی 
رأی  هسـتند،  برنامـه  بـدون  کـه  نامزدهایـی  بـه  مـردم  »نبایـد  می افزایـد:  و  می کنـد  انتقـاد  شـده، 
بدهنـد؛ صـرف شـعارهای جـذاب و بـدون پشـتوانه تخصصـی و امـکان اجرایـی شـدن، نباید موجب 

رأی آوری شـود.«
کـه در اختیـار شـورا و شـهرداری اهـواز بـوده، می گویـد: »بـه  او هم چنیـن بـا اشـاره بـه بودجـه خوبـی 
کنیـد؛ نتیجـه  کشـور مقایسـه  کنیـد و آن را بـا برخـی شـهرهای بـزرگ  خروجـی شـورا و شـهرداری نـگاه 
پسـت های  برنامه محـور در  و  انسـانی مجـرب  نیـروی  از  بهـره وری  عـدم  اسـت.  ناامیدکننـده  واقعـا 

کامـال محسـوس اسـت.«  مدیریتـی اهـواز 
او می گویـد: »ایـن  اهـواز؛  کمربنـدی غـرب  کلنگ زنـی  اشـاره می کنـد:  یـک مـورد جدیـد  بـه  ملیحـه 
کـه خبـر دارم قـرار اسـت از زمیـن چمـن و پیسـت اسـب  کمربنـدی، پـروژه جدیـد اسـت؛ امـا تـا جایـی 
که زمین ورزشـی برای تاسـیس  کند. آیا این درسـت اسـت و مطابق لوازم توسـعه پایدار  سـواری عبور 

کـم دارد.« کـه امکانـات این چنینـی  جـاده خـراب شـود؟ آن هـم در شـهری مثـل اهـواز 

شورا نباید یک دست باشد
معتقـد  او  می کنـد؛  اشـاره  دیگـری  مهـم  نکتـه   بـه  اسـت  معلـم  کـه  اهـواز  مدنـی  فعـاالن  از  توفیـق، 
گـر ایـن واقعیـت خـودش را در شـورا  کـه »تنـوع قومیتـی در خوزسـتان و نیـز اهـواز وجـود دارد. ا اسـت 
را شـاهد  نتیجـه خوبـی  ندهـد،  بازتـاب  نیـز در سـطوح مدیریتـی شـهر  و  ماننـد شـورا  نهادهایـی  و 

بـود.« نخواهیـم 
وی اضافـه می کنـد: »باالخـره بـدون هم دلـی و همـکاری شـهروندان، پروژه هـا خـوب پیـش نخواهـد 
کنند بین آن ها و مدیران، شـکافی وجود ندارد  که مردم احسـاس  رفـت. و ایـن منـوط بـه ایـن اسـت 

و منتخبـان آن هـا در شـورای شـهر یـا بـازوی اجرایی آن، شـهرداری، حضور دارند.«
بـه بـاور توفیـق: »شـورا نبایـد حالـت یکدسـت داشـته باشـد؛ چـه از جهـت سیاسـی، چـه از جهـت 
تـوان  و  بـا تخصـص  کیـد می کنـد: »اولویـت  تا او  کـه  از جهـت قومیتـی.« هرچنـد  جنسـیتی، و چـه 

برنامـه اسـت.« نـگاه درازمـدت و داشـتن  و  کار جمعـی  پتانسـیل  نیـز  مدیریـت شـهری و 

تقلیل اعضای شورا از ۲۱ نفر به ۱۳ نفر
کاهـش تعـداد اعضـای شـورای شـهر اهـواز از ۲۱  رضـا، فعـال فرهنگـی و رسـانه ای اهـوازی بـا اشـاره بـه 
نفـر بـه ۱۳ نفـر در دوره آتـی، می گویـد: »این اتفاق می تواند عوارضی دربرداشـته باشـد و یا بی حاشـیه 
گـر انتخـاب خوبـی توسـط مـردم صـورت نگیـرد، شـورای پنجـم می توانـد بـرای ۱۳ عضـوش،  باشـد. ا
گـر انتخـاب درسـت و خوبـی صـورت بگیـرد، تقلیـل  امکانـی مسـاعدتر بـرای سوء اسـتفاده باشـد. امـا ا
کارنامـه شـورا و عملکـرد آن نخواهـد داشـت.  تعـداد اعضـای شـورا، مهـم نخواهـد بـود و تاثیـری بـر 
کند و روند اتخاذ تصمیم را سـریع تر  کمتر  که ممکن اسـت اتالف وقت و حاشـیه های شـورا را  بماند 

کند.«
کـه »شـورای چهـارم اهـواز از ضعیف تریـن شـوراهای شـهر بـوده« می گویـد:  کیـد بـر ایـن نکتـه  او بـا تا
گذشـته  »کارنامـه شـورای چهـارم قابـل دفـاع نیسـت و تغییـر مثبـت مهمـی را در اهـواز در چهـار سـال 
که هر ترکیب دیگری، بهتر از این شـورا خواهد بود.« شـاهد نبوده ایم. اما این به معنای آن نیسـت 
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وی هم چنین از این که شورا به رسانه ها و طبیعتا به جامعه پاسخ گو نبوده، انتقاد می کند.
قریـب بـه اتفـاق مطلعـان و شـهروندان پیگیـر شـورا در اهـواز، بـا نگرانـی بـه انتخابـات شـورای پنجـم 
کارنامـه شـورای چهـارم، میـدان  کـه شـهروندان دلـزده از  ایـن شـهر نـگاه می کننـد. آن هـا امیدوارنـد 
گـذار نکننـد؛ نامزدهایـی  رقابـت را بـه نامزدهـای فاقـد تخصـص و برنامـه و تـوان بـرای اداره شـهر، وا
گـود انتخابـات می شـوند و هدفـی جـز نشسـتن  کـه فقـط بـا شـعار و وعده هـای غیرقابـل تحقـق، وارد 

گروهـی ندارنـد. کامیابـی شـخصی یـا  کرسـی شـورا و  بـر 
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نویسنده: سعید دهقانی 
استان: تهران

شهر: بهارستان
چالش ها:

• مدارس
• زیرساخت های شهری

• فساد

چ از زمین  گذشـته مثل قـار کـه در یک دهه  گـر از بازارهـای پـر زرق و بـرق مبـل و موبایـل یافـت آبـاد،  ا
از قلـب شهرسـتان های  کـه  کنیـد، وارد جـاده سـاوه می شـوید. جـاده ای  کرده انـد عبـور  بلنـد  سـر 
بـه شهرسـتان بهارسـتان وصـل می کنـد.  را  کـرده و چهاردانگـه و اسـالم شـهر  جنـوب تهـران عبـور 
کـه از سـه شـهر نسـیم شـهر  بهارسـتان یکـی از آخریـن نتایـج تقسـیمات شـهری اسـتان تهـران اسـت 

گلسـتان، و صالحیـه تشـکیل شـده اسـت. کبرآبـاد(،  )ا
یـاد آورده می شـوند.  بـا شـورش های شـهری اوایـل دهـه هفتـاد بـه  ایـن مناطـق بیـش از هـر چیـز 
کسـی ها و در حقیقـت بـه علـت فشـار ناشـی  کرایـه تا ایـن شـورش ها بـه بهانـه اعتـراض بـه افزایـش 
کـه اینترنـت  کشـیده شـد. در روزگاری  از مشـکالت حاشیه نشـینی آغـاز و دامنـه آن تـا جنـوب تهـران 
بـه  شـورش  ایـن  خونیـن  سـرکوب  نداشـتند،  مسـتقل  فعالیـت  اجـازه  روزنامه هـا  و  نداشـت  وجـود 
دسـت قـرارگاه ثـاراهلل، تقریبـا بی سـر و صدا انجـام شـد و از آن پـس، ایـن مناطـق بـه جوالنـگاه و یکـی 

وظیفه شورا در قبال مدارس 
زندان گونه شهر بهارستان
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کـز فعالیـت نیروهـای سـپاه و بسـیج و نهادهـای فرهنگـی و مذهبـی وابسـته بـه آن ها در اسـتان  از مرا
تهـران تبدیـل شـده اسـت.

بیشـتر جمعیت ۷۰۰ هزار نفری این شهرسـتان مهاجر هسـتند. آن ها عمدتا از شـهرها و روسـتاهای 
کرده انـد. امـا  آذربایجـان، اردبیـل، زنجـان و همـدان بـه امیـد یـک زندگـی بهتـر بـه اینجـا مهاجـرت 
بـی کاری  باعـث  اخیـر،  سـال های  در  اقتصـادی  رکـود  اسـت.  شـده  ناامیـد  آن هـا  از  بسـیاری  امیـد 
کـه اغلـب آن هـا بـه شـغل هایی ماننـد مسافرکشـی  کنان ایـن شـهر شـده بـه طـوری  بسـیاری از سـا
از آمارهـای  و دست فروشـی روی آورده انـد. مشـاهدات میدانـی واقعیـات ایـن شـهر را بسـیار بهتـر 
کنـار جـاده سـاوه منتظـر ماشـین بایسـتید بـه طـور هم زمـان چنـد نفـر  گـر  دولتـی نشـان می دهـد: ا

بـرای شـما توقـف می کننـد: همـه مسـافرکش شـده اند.

کودکان نیست! اینجا جایی برای 
کمبـود امکانـات  بهارسـتان ماننـد بیشـتر شهرسـتان های جنـوب تهـران از بحـران حاشیه نشـینی و 
کـه شهرسـتان ۷۰۰ هزار نفری بهارسـتان، تنهـا دارای  شـهری رنـج می بـرد. تنهـا اشـاره بـه ایـن نمونه 

کـه آن هـم سـال پیـش افتتـاح شـد، عمـق فاجعـه را نشـان می دهد. یـک بیمارسـتان اسـت 
ایـن  مـدارس  ک  اسـفنا وضعیـت  می کنـد  متمایـز  دیگـر  شـهرهای  از  را  بهارسـتان  کـه  مشـکلی  امـا 
قـرار داده  تاثیـر  تحـت  را  ایـن مناطـق  آمـوز  دانـش  هـزاران  زندگـی  کـه  اسـت. وضعیتـی  شهرسـتان 
اسـت. بسـیاری از مـردم ایـن شـهر امیـد خـود را بـرای زندگـی بهتـر از دسـت داده و تنهـا بـه آینـده 
فرزندان شـان فکـر می کننـد امـا نگاهـی بـه وضعیـت فاجعـه بـار مـدارس ایـن شهرسـتان جایـی بـرای 

نمی گـذارد. باقـی  امیـدواری 

که شبیه زندان هستند مدارسی 
کــه بــه هیــچ وجــه جواب گــوی جمعیــت رو بــه  بنــا بــه آمــار، بهارســتان دارای ۲۶۲ مدرســه اســت 
ــم را در  ک کالس باالتریــن ترا افزایــش آن نیســت. ایــن منطقــه از نظــر تعــداد دانــش آمــوزان در یــک 
ــه  ــرده، ب ــل نک ــی را ح ــی آموزش ــود فضاهای کمب ــکل  ــم مش ــاال ه ــم ب ک ــن ترا ــی ای ــا حت ــور دارد. ام کش
کارگاه هــا،  کتابخانه هــا، ســالن اجتماعــات،  کــه بســیاری از مدیــران مــدارس ایــن شهرســتان،  طــوری 
کــرده و بــه  کمدهــای فرســوده انباری هــا، نصــف  آزمایشــگاه ها و برخــی حتــی نمازخانه هایشــان را بــا 

کرده انــد. کالس درس تبدیــل 
معـاون پرورشـی یکـی از مـدارس قلعـه میـر می گویـد: »کالس هـای درس مـا بیشـتر بـه زنـدان شـبیه 
هسـتند و دانـش آمـوزان در آن هـا نفـس تنگـی می گیرند، بـا این اوضاع نمی توان انتظـار بازده زیادی 
کـه در یکـی از مـدارس سـه راه آدران تدریـس می کنـد، در این بـاره  از مـدارس داشـت.« حسـین هـم 
می گویـد: » از یـک طـرف تقریبـا تمـام مـدارس ایـن منطقـه دو شـیفته هسـتند و از طـرف دیگـر تعداد 
کـم عمـال امـکان تدریـس را از معلمـان  کالس بیـن ۳۵ تـا ۴۰ نفـر اسـت. ایـن ترا دانـش آمـوزان در هـر 
کمبـود نیـرو و  کالس فقـط مبصـری می کنیـم.« بـه عقیـده او مسـئوالن بـرای جبـران  گرفتـه و مـا در 
کـم دانـش آمـوزان را در  مدرسـه بـه جـای سـاختن مـدارس و اسـتخدام معلمـان جدیـد، هـر سـال ترا

کالس هـا بـاال می برنـد.
کـم بـاالی دانـش  یکـی از مدیـران مـدارس متوسـطه اول مـدارس سـلطان آبـاد بـا تاییـد مشـکل ترا
 ۴۰۰ مدرسـه  بـرای  دولـت  »سـرانه  می گویـد:  او  می کنـد.  اشـاره  فاجعـه  از  دیگـری  ابعـاد  بـه  آمـوزان 
کـه فقـط هزینـه تعمیـر شـوفاژخانه بـرای مـا  نفـری مـا ۹۰۰ هـزار تومـان بـوده و ایـن در حالـی اسـت 
کـه هزینه هـا را چطـور تامیـن می کنیـد،  پنـج میلیـون تومـان تمـام شـد.« او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کار خیلی سـختی اسـت چـون از یک طرف  می گویـد: »مجبوریـم از دانـش آمـوزان پـول بگیریـم و ایـن 
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کمـک بـه مدرسـه از دانـش آمـوزان را  گرفتـن  کـه مـدارس حـق  صـدا و سـیما هـر روز تبلیـغ می کنـد 
کافـی بـرای خریـد برگه هـای امتحانـی را هـم نداریـم.« ندارنـد از طـرف دیگـر مـا حتـی پـول 

کالس هـای درس در مـدارس بهارسـتان نـه تنهـا از هیـچ امکانـات جدیـد آموزشـی بهره منـد نیسـتند 
کـه در مدرسـه راهنمایـی  بلکـه حتـی میـز و صندلـی مناسـبی هـم بـرای دانـش آمـوزان ندارنـد. جـواد 
شـهید بختیـاری در قلعـه میـر درس می خوانـد، در این بـاره می گویـد: »همـه مـا روی نیمکت هـای 
بـزرگ هسـتیم و تـوی نیمکت هـا جـا نمی شـویم،  سـه نفـره می نشـینیم، خیلـی سـخت اسـت. مـا 
روی  وسـیله هایمان  اینکـه  یـا  می افتـد  خـط  نوشـته هایمان  و  می خـورد  هـم  بـه  دسـتمان  اغلـب 
کـه بـرای ۵۰۰ دانـش آمـوز مدرسـه  میـز جـا نمی شـود و بـه روی زمیـن می افتـد.« او بـا اشـاره بـه ایـن 
تنهـا چهـار سـرویس بهداشـتی وجـود دارد، می گویـد: »زنـگ تفریـح بـرای رفتـن بـه دستشـویی دعـوا 

کتـک کاری می کننـد.« می شـود و خیلی هـا سـر ایـن بـا هـم 

بیرون از مدرسه چه می گذرد؟
کالس هــای شــلوغ و تنــگ  وضعیــت فاجعــه بــار شهرســتان بهارســتان بــرای دانــش آمــوزان تنهــا بــه 
کــه هــم  و تاریــک محــدود نمی شــود. اغلــب مــدارس ایــن شهرســتان در مکان هایــی واقــع شــده اند 
ــرای یــک مــکان  ــه هیــچ عنــوان ب ــوده و ب ــوده و جــرم خیــز ب ــه لحــاظ بهداشــتی و هــم اجتماعــی آل ب
آموزشــی مناســب نیســتند. دبیرســتان های امــام حســین و شــریعتی، تنهــا نمونه هایــی بــرای ایــن 

مشــکل هســتند.
دبیرسـتان امـام حسـین در سـه راه آدران و در یکـی از شـلوغ ترین و آلوده تریـن مناطـق شـهر واقـع 
بـه  مـا  ایـن منطقـه می گویـد: »مدرسـه  توصیـف  ایـن دبیرسـتان در  از معلمـان  یکـی  اسـت.  شـده 
کـه پـر از نخاله هـای سـاختمانی و زبالـه اسـت احاطـه شـده. دانش آمـوزان  کـی  وسـیله زمین هـای خا
کـه بسـیار شـلوغ و بی نظـم اسـت و خطـر  بعـد از عبـور از ایـن زمین هـا بـه سـه راه آدران می رسـند 
تصـادف وجـود دارد. سـه راه آدران همیـن طـور پاتـوق اوبـاش منطقـه هـم هسـت و دانش آمـوزان 

اغلـب از آن هـا الفـاظ رکیکـی یـاد می گیرنـد.«
ایـن مدرسـه تدریـس  انتقـال موقـت در  نیـروی  بـه عنـوان  کردسـتان اسـت و  کـه اهـل  سـعید هـم 
کـه  می کنـد، می گویـد: »بیشـتر معلمـان از وضـع تربیتـی دانش آمـوزان نالـه می کننـد امـا بـا اوضاعـی 
ایـن منطقـه دارد مـن بـه دانـش آمـوزان حـق می دهـم. الگـوی آن هـا در ایـن منطقـه بزهـکاران و 

هسـتند.« مخـدر  مـواد  فروشـندگان 
کـه در سـلطان آبـاد واقـع شـده از ایـن نظـر وضـع بدتـری دارد. ایـن مدرسـه  دبیرسـتان شـریعتی هـم 
کنـار رودخانـه فصلـی قلعـه میـر سـاخته  کوچه هـای خیابـان سـی متـری و درسـت  در انتهـای یکـی از 
کل منطقـه  آلوده تریـن رودخانه هـای  از  یکـی  گفتـه مـردم محلـی،  بـه  ایـن رودخانـه  شـده اسـت. 
اسـت. انبوهی از زباله و فاضالب درسـت پشـت دیوار مدرسـه در این رودخانه روی هم تلنبار شـده 

کـه دیـدن آن هـر ناظـری را بـه تاسـف وامـی دارد.
کـه ایـن رودخانـه بـه محـل  یکـی از والدیـن دانـش آمـوزان ایـن مدرسـه می گویـد: »بـا توجـه بـه ایـن 
انتقـال فاضـالب خانگـی و صنعتـی تبدیـل شـده، به دلیـل آلودگـی سـمی جـان شـهروندان بـه ویـژه 
کنـار ایـن رودخانـه رد می شـوند در خطـر اسـت.« او ادامـه می دهـد: »به دلیـل  کـه هـر روز از  کودکانـی 
رشـد آلودگـی، رودخانـه، قلعـه میـر عمـال تبدیـل بـه زیسـتگاه موجـودات مـوذی از جملـه موش هـای 

گربه هـا نیـز از دسـت ایـن موش هـا فـراری می شـوند.« کـه حتـی  کیلویـی شـده  چنـد 
کـه در دبیرسـتان شـریعتی تدریـس می کنـد، بـا انتقـاد از عـدم رسـیدگی مسـئوالن بـه این  سـجاد هـم 
کالس هـا را باز  گرم می شـود دیگـر نمی توانیـم پنجره  کمـی  کـه هـوا  مشـکل می گویـد: »بـه محـض ایـن 

کالس را فـرا می گیرد.« کنیـم، چـون بـوی تعفـن تمـام 
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چه کاری از شورا و شهرداری برمی آید؟
بحـران  بـه حـل  کمـک  بـرای  بهارسـتان  اقدامـات مثبـت شـهرداری های مناطـق مختلـف  از  یکـی 
آمـوزش و پـرورش در ایـن منطقـه اختصـاص زمیـن بـرای سـاخت مـدارس جدیـد بـوده اسـت. در 
گذشـته ۲۱۰۰ متـر مربـع زمیـن را بـرای سـاخت فضـای آموزشـی  ایـن زمینـه شـهرداری صالحیـه سـال 
اختصـاص داد. امـا در نهایـت بیشـتر مسـئولین شـهری حـل مشـکالت را بـه خیریـن مدرسه سـاز، 

کـرده و از خـود سـلب مسـئولیت می کننـد. حوالـه 
کاندیـدای انتخابات شـورای شـهر صالحیه اسـت، می گوید: »البته سـاختن  کـه خـود معلـم و  عبـاس 
امـا سالم سـازی  نیسـت،  از وظایـف اصلـی شـورا و شـهرداری  آموزشـی جدیـد  مـدارس و فضاهـای 
شـود.  تعریـف  شـهرداری ها  اولویت هـای  و  وظایـف  جـزو  بایـد  مـدارس  اطـراف  محیط هـای 
دانش آمـوزان حـق دارنـد در محیط هـای تمیـز و بـه دور از آلودگی هـا صوتـی و زیسـت محیطی درس 
کـه شـورا و شـهرداری بـرای تخفیـف مشـکل مـدارس بهارسـتان می تواننـد  بخواننـد.« اقـدام دیگـری 
کـز ورزشـی مختـص بـه دانش آمـوزان اسـت. در سـال ۱۳۹۴ سـرانه فضـای  انجـام دهنـد، سـاخت مرا
کـه  گفتـه پیداسـت  نا بـود.  یـک موزاییـک  از  کمتـر  نفـر  بـرای هـر  بهارسـتان  ورزشـی در شهرسـتان 
کـه خـود دبیـر ورزش اسـت، می گویـد:  دانش آمـوزان سـهمی از ایـن فضـای ناچیـز نمی برنـد. عبـاس 
بسـیار  امـکان ورزش در مدرسـه  بـاالی دانش آمـوزان،  تعـداد  و  کوچـک  بـه حیاط هـای  توجـه  »بـا 

کنـد.« کـز ورزشـی بیـرون از مدرسـه می توانـد تـا حـدی مشـکل را رفـع  محـدود اسـت و وجـود مرا
که دانش آموزان بهارسـتانی  که شـرایطی  گرفـت  گفته هـا و شـنیده ها می تـوان نتیجـه  در مجمـوع، از 
در آن درس می خواننـد بسـیار بحرانـی اسـت. حـل ایـن بحـران بـه ویـژه از ایـن جهـت ضـروری اسـت 
کـودکان و نوجـوان ایـن مناطـق پهـن شـده و آن هـا  کـه دام هایـی ماننـد اعتیـاد و بزهـکاری در مسـیر 
کـه دانـش  کنـون تنهـا توقـع مسـئولین از مـدارس ایـن بـوده  را بـه سـادگی جـذب خـود می کننـد. تا
آمـوزان را در راهپیمایی هـای ۲۲ بهمـن و ۱۳ آبـان و در حمایـت از حکومـت به خیابان ها بیاورند. به 
نظـر می رسـد زمـان یـک تجدیـد نظـر اساسـی در ایـن نگاه فرارسـیده اسـت. منتخبان جدید شـورای 
گلسـتان، نسـیم شـهر و صالحیـه می تواننـد و بایـد بـا در اولویـت قـرار دادن بحـران آمـوزش و  شـهر در 

پـرورش در ایـن شـهر، بـه نماینـده ایـن تغییـر نـگاه تبدیل شـوند.

شهروند خبرنگار
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نویسنده: راضیه شکوهی 
استان: سمنان

شهر: شاهرود
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
کارگران  •

• شورا و سیطره سپاه بر آن 

کی از  کنار شـاهرود، حا گوشـه و  برگزاری محافل و جلسـات محلی و غیررسـمی اما پرتعداد، در 
انتخاباتی شـدن این شـهر پرجمعیت، اسـتان سـمنان است.

کرسـی های شـورای این شـهر ثبت نام  بر اسـاس آمار فرمانداری شـاهرود، ۱۲۸ نفر برای تصدی 
کـه ۲۱ نفـر آن را زنـان تشـکیل می دهند. آمار قابل توجه زنـان می تواند از اثرات انتخاب  کرده انـد 
کـه انگیـزه را بـرای مشـارکت  یـک زن به عنـوان نفـر اول انتخابـات دوره چهـارم باشـد. اتفاقـی 

کرده اسـت. بیشـتر زنـان ایجاد 

امید به تغییر، تنور انتخابات را گرم کرده است

اشتیاق برای پایان عمر شورای چهارم و شهردار شاهرود

شهروند خبرنگار

۲۹۰

کرده است گرم  امید به تغییر، تنور انتخابات را 



امـا انتخابـات ایـن دوره شـورای شـهر شـاهرود بـه تبـع عملکرد نه چندان موفق شـهرداری و شـورای 
کثریت ناراضی شـهر، با اشـاره به انتخـاب ابهام برانگیز  که ا کنـد. چرا چهـارم، می توانـد متمایـز جلـوه 
شـهردار و پرونـده جنجالـی خریـد مجموعـه البـرز شـرقی، چشـم بـه تحـرکات سـازمان یافته تر احـزاب 
بـه حـوزه  گروه هـای سیاسـی و مدنـی و معرفـی ائتالف هـای قوی تـر و ورود نیروهـای متخصـص  و 

مدیریت شـهری هسـتند.

که با تک رای خود انتخاب شد شهرداری 
گام خـود، یعنـی انتخـاب شـهردار، را بسـیار متزلـزل برداشـت.  شـورای چهـارم، اولیـن و مهم تریـن 
گام مهمـی بـرای توسـعه و  حـال آن کـه انتظـار می رفـت شـورا، بـا انتخـاب فـردی شایسـته و توانمنـد، 

آبادانـی شـهر بـردارد ولـی ایـن انتظـار بیهـوده بـود.
یکـــی از نشـــریات محلـــی شـــاهرود داســـتان انتخـــاب شـــهردار را این گونـــه توضیـــح می دهـــد: حـــدود ۲ 
کـــه البتـــه  گرفتـــه و شـــهردار انتخـــاب شـــود  کـــه مهم تریـــن تصمیـــم ایـــن شـــورا  تـــا ۳ مـــاه زمـــان الزم بـــود 
ایـــن زمـــان آبســـتن اتفاقـــات جالبـــی در درون خـــود بـــود. از جملـــه اینکـــه یکـــی از اعضـــای شـــورای 
ــا ایـــن  ــاهرود بـــود. امـ ــز شـــهرداری شـ کاندیـــدای تصـــدی میـ شـــهر یعنـــی مهنـــدس میرفانـــی خـــود 
ــری، رئیـــس  ــی باقـ ــرادر رمضانعلـ ــورا، بـ ــو علی البـــدل شـ ــه اولیـــن عضـ کـ ــد  ــر شـ ــاق زمانـــی جالب تـ اتفـ

ـــود. ـــورا ب ش
کاندیدهـای مـورد نظـر و شـنیدن نظـرات و  گذشـت زمانـی نسـبتا طوالنـی و بعـد از دعـوت از  بعـد از 
کشـیده شـدن انتخـاب شـهردار  ح هـای آن هـا روز تصمیم گیـری فـرا رسـید و ماحصـل آن بعـد از  طر
بـه دور دوم انتخـاب مهنـدس میرفانـی بـا ۶ رای بـه عنـوان شـهردار شـاهرود بـود. در واقـع پنـج نفـر 
کثریـت  کاندیداهـای دیگـر رای داده و آقـای میـر فانـی بـا تـک رای خـود توانسـت ا از اعضـای شـورا بـه 
را بـه دسـت آورد. ایـن انتخـاب هم چنیـن زمینـه ورود علـی باقـری بـرادر رئیـس شـورا را بـه شـورای 

کـرد. شـاهرود فراهـم 
کامـران یکـی از فعالیـن اجتماعـی شـاهرود بـا انتقـاد از این شـیوه انتخاب شـهردار می گویـد: »در واقع 
انتخـاب آقـای میرفانـی حاصـل بـده بسـتان دو ائتـالف اصلـی درون شـورا یعنـی ائتـالف السـابقون و 
ائتـالف پیشـگامان تحـول و توسـعه بـود. در نتیجـه ایـن همکاری، یکی از اعضای السـابقون شـهردار 

کثریـت را در شـورا به دسـت آورد«. شـد و ائتـالف پیشـگامان تحـول و توسـعه هـم ا
کامـران بـا اشـاره بـه سـوابق مدیریتـی رئیـس شـورا، می پرسـد: »آیـا ورود بـرادر ایشـان بـه داخـل شـورا 
کـه چشـم خـود را بـر اعتمـاد مـردم ببنـدد؟« بـه عقیـده او ایـن شـیوه انتخـاب  اینقـدر ارزش داشـت 
کـرده و راه هم دلـی بیـن مـردم و  شـهردار از همـان ابتـدا مـردم را نسـبت بـه شـورا و شـهرداری بدبیـن 

شـورا را بسـت.

کارگران ناراضی، خزانه شهرداری خالی!
یکـی از جنجال برانگیزتریـن اقدامـات شـورا و شـهرداری، خریـد زمین هـا و تاسیسـات شـرکت زغـال 
سـنگ  زغـال  تامین کننـدگان  بزرگ تریـن  از  یکـی  زمانـی  کـه  شـرکت  ایـن  بـود.  شـرقی  البـرز  سـنگ 
بـه  و مسـئولین تصمیـم  روبـرو شـده  بحـران  بـا  اخیـر  بـود، در سـال های  ایـران  آهـن  صنایـع ذوب 
و  زمین هـا  از  بخشـی  تامل برانگیـز،  اقدامـی  در  شـاهرود  شـهرداری  گرفتنـد.  آن  خصوصی سـازی 

کـرد. تومـان خریـداری  بـه قیمـت ۷۲ میلیـارد  را  ایـن شـرکت  تاسیسـات 
رئیـس شـورا بـا دفـاع از خریـد ایـن مجموعـه، می گویـد: »بـا توجـه بـه اینکـه ۲۰هکتـار فضای سـبز این 
شـهرداری  نداشـت،  وجـود  آن  تفکیـک  امـکان  و  اسـت  پخـش  مسـاحت  ۴۲۲هکتـار  در  مجموعـه 
کل مجموعـه شـده اسـت.« باقـری بـا اشـاره بـه اینکـه بـا خریـد ایـن مجموعـه تمامـی  ملـزم بـه خریـد 

شهروند خبرنگار

۲۹۱

کرده است گرم  امید به تغییر، تنور انتخابات را 



فـروش  »بـا  می کنـد:  اضافـه  کـرد،  خواهـد  پیـدا  اسـتقرار  مـکان  ایـن  در  شـهرداری  سـازمان های 
کـه شـهرداری می توانـد بسـیاری از مشـکالت  مکان هـای قبلـی، ارزش افـزوده زیـاده بدسـت می آیـد 

کنـد.« شـهر را حـل 
امـا فعالیـن سیاسـی و اجتماعـی شـاهرود بـه توانایـی شـهرداری بـرای ایـن اقدامـات بـه دیـده تردیـد 
می نگرنـد. غالمـی یکـی از معتمدیـن شـاهرود معتقـد اسـت: »آقـای شـهردار بـا خریـدن البـرز شـرقی 
کـردن تمامی درآمـد و دارایی  نـه تنهـا در جهـت رشـد و توسـعه شـهر قدمـی بـر نداشـت، بلکه با بلوکه 
کـه بایـد در آینـده جهـت حـل مشـکل ترافیـک و زیبایـی شـهر صـورت  شـهرداری، فاتحـه هرآنچـه 

پذیـرد را خوانـد.«
گفتـه خـود بـر ایـن پرونـده اشـراف دارد،  کـه بـه  ابراهیمـی یکـی از فعالیـن اصالح طلـب شـاهرود هـم 
گواهـی اسـناد، بدهکارتریـن شـهرداری دوران تاریـخ شـاهرود را مدیریـت  می گویـد: » ایـن شـورا، بـه 
می کنـد. آن هـا پول هـای مـردم را بـه روش هایـی غیرکارشناسـی در خریـد مجموعه ذغال سـنگ البرز 
کرده انـد،  کـه از بانکهـا دریافـت  کـرده و بـا پرداخـت سـودهای هنگفـت بابـت وام هایـی  شـرقی بلوکـه 

کرده انـد.« عمـال خزانـه شـهرداری را خالـی 
ایـن  کارگـران  نارضایتـی  بـه  کـه  دارد  هـم  دیگـری  ابعـاد  شـرقی  البـرز  مجموعـه  گـذاری  وا پرونـده 
کـه دانش آموختـه علـوم انسـانی اسـت و سـابقه عضویـت در شـورای  مجموعـه بـر می گـردد. سـعید 
کوچـک اسـتان سـمنان را هـم دارد، مسـاله را این گونـه توضیـح می دهـد: »شـورای  یکـی از شـهرهای 
شـهر معاملـه تاسیسـات مربـوط بـه شـرکت معـادن زغـال سـنگ البـرز شـرقی را بـه قیمـت ۷۰ میلیـارد 
میلیـارد   ۲۰۰ بـاالی  تاسیسـات  آن  واقعـی  ارزش  کـه  در حالـی  داد،  انجـام  بـرای شـهرداری  تومـان 
کارگـران معـادن ایـن شـرکت بـود، بـا پایمالـی  کـه ۱۰ درصـد سـهام آن شـرکت حـق  بـود و از آنجایـی 
کارگـران بودیـم. االن هـم  گذشـته، شـاهد اعتصابـات سراسـری  حقـوق ایـن افـراد، طـی سـه سـال 
کاظـم جاللی-نماینـده سـابق شـاهرود و نماینـده فعلـی تهـران- بـه تهـران، صحبـت از لغـو  بـا رفتـن 
کارگـران آن شـرکت شـش مـاه اسـت،  کـه  ایـن قـرارداد بصـورت یـک طرفـه اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

نگرفته انـد.« حقـوق 

شورای شهر در چنبر بازنشسته های سپاه و نزدیکان نماینده مجلس
شــاهرود،  در  تخصصــی  شــورای  تشــکیل  موانــع  بزرگ تریــن  از  یکــی  محلــی،  فعــاالن  عقیــده  بــه 
کنتــرل و  ــرای  تــالش نهادهــای نظامــی و امنیتــی از یــک طــرف و نماینــده مجلــس از طــرف دیگــر ب
ــتان  ــورا در اس ــو ش ــوان عض ــه عن ــود ب ــه خ ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــعید ب ــت. س ــورا اس ــن ش گرفت ــت  ــه دس ب
کــه مــن داشــتم، خیلــی تجربــه تلــخ و ناموفقــی بــود. شــورا  ســمنان می گویــد: »متاســفانه تجربــه ای 
کوچــک عمومــا یــا آلــت دســت یــک ســری نهادهــای انقالبــی و ائمــه جمعه انــد یــا دنبــال  در شــهرهای 
کارایــی چنــدان مفیــدی  کل نــه از تخصــص خبــری اســت و نــه  منافــع شــخصی و بســتن بــار خــود. در 
کــه  غ از محــل سکونت شــان  کــه می بینــم عمومــا بازنــدگان انتخابــات مجلــس، فــار دارنــد. االن هــم 
کــه اغلــب از طیــف نظامیــان  در تهــران اســت یــا شهرســتان، بــه انتخابــات شــوراها هجــوم آورده انــد 
هســتند. مثــال در شــاهرود در دوره فعلــی بیشــتر اعضــای شــورای شــهر ســپاهی و بازنشســته ســپاه 

بودنــد و رابطــه نزدیکــی بــا نماینــده وقــت شــاهرود، جاللــی داشــتند.«
شـوراها  کل،  »در  می دهـد:  ادامـه  اسـت  رفتـن  دسـت  از  حـال  در  کـه  ظرفیتـی  از  تاسـف  بـا  او 
گرفتـن آن هـا در  قـرار  را سیاسـی شـدن شـوراها و  امـر  ایـن  او دلیـل  کارامدی شـان بیشـتر اسـت.  نا

می دانـد.« انتصابـی  و  نظامـی  نهادهـای  چنبـره 

شهروند خبرنگار
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جدال لیست ها در انتخابات پنجم
کارنامـه نامناسـب شـورای چهـارم در زمینـه انتخـاب شـهردار، داشـتن  بـه عقیـده فعالیـن محلـی، 
کـه تکلیـف  کارکـرد مدیریتـی، بدهـکاری عظیـم بـه بانک هـا بابـت تملکـی  کارکـرد سیاسـی بـه جـای 
آن مشـخص نیسـت، حضـور پـر رنـگ افـراد وابسـته بـه نهادهای نظامـی و انتصابی و از همـه مهم تر، 
کـه باعـث ایجـاد  عـدم پاسـخ گویی بـه افـکار عمومـی بابـت عملکردهـا، از مهم تریـن مـواردی اسـت 

انگیـزه در بیـن مـردم بـرای ایجـاد تغییـرات در ترکیـب شـوراها شـده اسـت.
گروه هـای مختلفـی در حـال چانـه زنـی و بسـیج امکانـات و نیروهـا، بـرای بسـتن لیسـتی  از ایـن رو، 
کننـد. اصالح طلبـان  کارآمـد هسـتند تـا منسـجم تر در انتخابـات مشـارکت  از نیروهـای متخصـص و 
گذشـته ایـن  کـه در انتخابـات  گروهـی  گروه هـا هسـتند.  و هـواداران دولـت اعتـدال هـم یکـی از ایـن 
که بـرای آن ها  منطقـه و در همیـن طـور انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی، برغـم محدودیت هایـی 
بـه وجـود آمـده بـود، تنهـا و در مـدت چنـد روز توانسـتند بـه انسـجام قابـل قبولـی برسـند. یکـی از 
کـه بـه آینـده فعالیت اصالح طلبان این شـهر خوش بین اسـت، می نویسـد:  نشـریات محلـی شـاهرود 
گـروه بـا تمـام محدودیت هـای  »کسـب رای دوم در انتخابـات مجلـس در شـهر شـاهرود، بـرای ایـن 
کرسـی های  کسـب  بـرای  روزهـای خـوب  بخـش  نویـد  دارد،  آن هـا وجـود  بـرای  کـه  مالـی  و  فکـری 

متعـدد شـورای شـهر اسـت.«
گفت و گوهـا بـرای حضـور افـراد در لیسـت های مختلـف ادامـه  کـه رایزنی هـا و  در مجمـوع، هـر چنـد 
دارد امـا بـه نظـر می رسـد در ایـن دوره حضـور در لیسـت های منسـجم و شناسـنامه دار نقـش مهمی 

کـرد. در نتیجـه انتخابـات خواهـد داشـت و ایـن را بایـد تحولـی مثبـت ارزیابـی 

شهروند خبرنگار
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نویسنده: مینا بدیعی
استان: آذربایجان شرقی

شهر: آذرشهر
چالش ها:

• حوادث غیرمترقبه
• ضعف مدیریت بحران

کارآمدی شورا • نا

کـه بـه داسـتان ها و ترانه هـای فولکلـور ایـن  سـیل در آذربایجـان پدیـده ای ناآشـنا نیسـت تـا جایـی 
خـان  و  »سـارای  افسـانه  مثـل  موسـیقی  نواهـای  زیباتریـن  و  یافتـه  راه  کشـور  زبـان  تـرک  منطقـه 
کـرده اسـت؛ امـا آنچـه در ایـن روزهـا درد مضاعفـی را بـه جـان آذربایجـان تحمیـل  چوبـان« را خلـق 

کـرده بی فکـری و ندانـم کاری مدیـران و مسـئوالن منطقـه اسـت.
کـه بـا پیشـرفت علـم، پیش بینی هواشناسـی از چندین روز پیش از حـوادث طبیعی مانند  در حالـی 
کشـورهای جهـان بـا اندیشـیدن تدابیـر مدیریـت شـهری  سـیل و طوفـان میسـر اسـت و در اغلـب 
از صدمـات و آسـیب ها جلوگیـری می شـود. شـهرداری ها و شـوراهای شـهر بـا تشـکیل فـوری سـتاد 
کشـور مـا  بحـران بـرای مقابلـه بـا ایـن نـوع بالیـا، خـود و مـردم را آمـاده می کننـد، امـا متاسـفانه در 
چنیـن اتفاقـی نمی افتـد. آخریـن نمونـه، تلفـات سـنگین جـاری شـدن سـیل در اسـتان های غربـی 
گرفت. ۳۵ تن از قربانیان از اسـتان آذربایجان  کـه جـان بیـش از ۴۰ تـن از هموطنانمـان را  کشـور بـود 

اعضای شورا مشغول دعوا بودند، 
برد آب  را  آذرشهر 

شهروند خبرنگار

۲۹۴

اعضای شورا مشغول دعوا بودند، آذرشهر را آب برد



شـرقی در شـهرهای عجب شـیر و آذرشـهر بودنـد. امـا چـرا یـک بحـران طبیعی قابـل پیش بینی تا این 
حـد می توانـد بـرای مـردم ایـران مرگ بـار باشـد؟

تجاوز به حریم رودخانه ها
کـه در رسـانه ها می گوینـد و تبلیـغ می کنند، بـارش اخیر در آذربایجان بی سـابقه نبود  بـر خـالف آنچـه 
کارشـناس محیط زیسـت، بـا بیـان  گذشـته اتفـاق نیفتـاده بـود. پیمـان آذری،  و نهایتـا در ۱۵ سـال 
کـه جغرافیـای آذربایجـان و بـه طـور عـام، غـرب ایـران بـا بارش هـای فصلـی و موسـمی ناآشـنا  ایـن 
اغلـب شـهرها و مناطـق آذربایجـان رودخانه هـا و مسـیل هایی وجـود دارد  نیسـت، می گویـد: »در 
کـه در بیشـتر ایـام سـال خشـک اسـت. ایـن مسـیل های دست سـاز و یـا رودخانه هـای طبیعی مسـیر 
کـوه اسـت و وجـود آن  گـذر بارش هـای موسـمی و جـاری شـدن آب ناشـی از آب شـدن برف هـای سـر 
اهمیـت بسـیاری دارد، امـا وجـود ساخت و سـازهای نـا بـه جـا و تجـاوز بـه حریـم رودخانه هـا باعـث 

کـم توجهـی می شـود.« کـه متاسـفانه نسـبت بـه آن  افزایـش امـکان خطـر جانـی بـرای مـردم اسـت 
بـوده و امسـال  بـه رو  بـا خشک سـالی رو  گذشـته  آقـای آذری، آذربایجـان در چنـد سـال  گفتـه  بـه 
قابـل  تعـداد  شـدن  کشـته  و  سـیل  تلـخ  حادثـه  امـا  شـده،  جبـران  خشک سـالی  ایـن  از  بخشـی 
کـرد. بـه نظـر می رسـد  کام مـردم زهـر  توجهـی از همشـهریان، شـادی بـارش برکـت از آسـمان را بـه 
کـه در  کار و بی تجربـه یادشـان بـرود  ایـن خشک سـالی چنـد سـاله سـبب شـده مدیـران فرامـوش 
قدیم هـا  مثـل  آذربایجـان  در  دیگـر  کرده انـد  فکـر  یـا  داریـم  مفصـل  بهـاری  بـارش  گاه  آذربایجـان، 
بارندگـی نداریـم و بـر همیـن اسـاس بـارش بهـاری امسـال را بـه عنـوان تغییـر اقلیـم ناشـی از تغییـرات 
را  کـم کاری خودشـان  بـا بی سـابقه جلـوه دادن آن سـعی دارنـد  و  جـوی جهانـی معرفـی می کننـد 

کننـد.« توجیـه 
از  توجهـی  قابـل  »تعـداد  می گویـد:  اسـت،  آذرشـهر  شـهروندان  از  یکـی  خـودش  کـه  آذری  آقـای 
کـه چشـمه های آب  گردشـگری قـزل داغ  کـه از منطقـه  جان باختـگان سـیل اخیـر مردمـی بودنـد 
گازدار دارد، بـر می گشـتند. خودروهـا در ایـن مسـیر بایـد از جـاده سـر پـل روسـتای قلعـه زار بگذرنـد. 
تـردد  جـا  آن  از  ماشـین ها  کـه  داشـت  وجـود  زار  قلعـه  پـل  انتهـای  در  بریـده ای  پیـش  سـال  چنـد 
کردند. انسـداد آن بریدگی  می کردنـد امـا بـرای جلوگیـری از تصادفات جاده ای آن بریدگی را مسـدود 
کردنـد اشـتباه بزرگ تـری بـود. مسـئوالن بـه جـای  کـه جایگزیـن آن  کار درسـتی بـود، امـا راه کاری 
کـه از مسـیر قـزل داغ می آینـد، یـک راه میـان بـر  احـداث یـک زیرگـذر یـا روگـذر بـرای خودروهایـی 
کـه آن موقـع  کردنـد و در واقـع مسـیر ماشـین ها را بـه داخـل رودخانـه  از یکـی از دهنه هـای پـل بـاز 
گرفتـار شـدند، دقیقـا درهمـان راه  کـه در روز سـیل اخیـر  خشـک بـود تغییـر دادنـد. ماشـین هایی 
گفته آقای آذری قربانیان آذرشـهر در واقع  خروجـی منطقـه قـزل داغ و روسـتای قلعـه زار بودنـد.« به 
که سـاده ترین راه را به  قربانـی سـیل نشـدند بلکـه قربانـی بی تدبیـری و بی توجهی مسـئوالنی شـدند 

جـای امن تریـن راه حـل مشـکالت مـردم انتخـاب می کننـد.
گـذر رودخانه هـای فصلـی از دیگـر دالیـل افزایـش  او اضافـه می کنـد: »ساخت و سـاز خانـه در مسـیر 
کـه ایـن هـم بـاز مسـئولیتش بـر عهـده شـهرداری اسـت. حتـی خانه هایـی  تلفـات سـیل اخیـر اسـت 
که متاسـفانه  که بدون مجوز سـاخته شـده اند، شـهرداری مسـئول جلوگیری از سـاختن آن ها بوده 
گاه حتـی بـا پرداخـت مبلغـی بـه  بـا اهمـال در انجـام وظیفـه، ایـن ساخت و سـازها انجـام می شـود و 
کار و جـواز هـم می گیرنـد. در چنیـن مـواردی نمی تـوان مـردم  شـهرداری بـه عنـوان جریمـه، پایـان 
گاه سـازی و هم چنیـن نظـارت بـر ساخت و سـاز اصولـی، وظیفـه  را مقصـر دانسـت. بلکـه مسـئولیت آ

شـهرداری و شـورای شـهر اسـت.«

شهروند خبرنگار

۲۹۵

اعضای شورا مشغول دعوا بودند، آذرشهر را آب برد



نوش دارو پس از مرگ سهراب
کشـاورزی اش، چنـد  کـه عـالوه بـر صدمـات جـدی بـه خانـه و  کن عجب شـیر،  کریـم پ. شـهروند سـا
از  ایـن حـد  بـرای  اسـت، می گویـد: »کسـی  از دسـت داده  اخیـر  را در جریـان سـیل  اقوامـش  از  تـن 
کردیـم همـان  کـه مـا دریافـت  بارندگـی و وقـوع سـیل هشـدار جـدی بـه مـا نـداده بـود. تنهـا خبـری 
که خیلی  اخبـار هواشناسـی معمـول در تلویزیـون بـود و هیـچ آمـاده چنین وضعی نبودیـم. در حالی 
سـاده بـا اسـتفاده از شـبکه های مجـازی و پیامـک تلفـن همـراه می شـد از چنـد روز قبـل بـه مـردم 
بـرای سـیل  کـم  یـا دسـت  تـرک می کردیـم  را  مـا خانه هایمـان  بـود  گـر چنیـن چیـزی  ا هشـدار داد. 

داشـتیم.« آمادگـی 
او هم چنیـن می گویـد: »شـهرداری هـم پیـش از بارندگی هـا هیـچ کاری نکـرده بـود. نـه هشـدار داده 
بـود نـه راه هـا و مسـیرهای پرخطـر را بسـته بـود و نـه امکانـات و نشـانه هایی دربـاره سـیل و بارندگـی 
کجـا بایـد می دانسـتند چنیـن بالیـی قـرار اسـت نـازل شـود؟« گذاشـته بـود. مـردم از  در سـطح شـهر 
گالیـه از عملکـرد ضعیـف مدیریت شـهری، می گوید: »شـهرهای بزرگ تـر مثل تبریز  کریـم پ. بـا  آقـای 
آذرشـهر و عجب شـیر  انـدازه  بـه  بیشـتر و ساخت و سـاز شـهری اصولی تـری دارنـد هـم  امکانـات  کـه 
در  امـا  دارد،  متولـی  شـهر  آن  چـون  چـرا؟  نشـد.  وارد  کسـی  بـه  صدمـه ای  امـا  داشـتند  بارندگـی 
گاه نیسـت  کـم اسـت و شـهرداری و شـورای شـهر یا بـه وظیفه اش آ کارآمـد  کوچـک نیـروی  شـهرهای 
کـه هر چه مصیبـت اسـت از آن مناطق دورتر  گاه اسـت و عمـل نمی کنـد. بـه هـر حـال می بینیـم  و یـا آ

و محروم تـر اسـت.«
گروه هایی از سـوی دولت، اسـتان داری و شـهرداری و شـورای شـهر  او با اشـاره به حضور هیات ها و 
کـه مـا خانـه زندگی مـان را از دسـت داده ایـم و  در روزهـای بعـد از سـیل در منطقـه می گویـد: »حـاال 
کمک هـای تبلیغاتی شـان بـه چـه دردی  عزیزانمـان جان شـان را از دسـت داده انـد، آمـدن این هـا و 

می خـورد؟ ایـن نـوش داروی بعـد از مـرگ سـهراب اسـت و دردی از مـا دوا نمی کنـد.«

ناتوانی مسئوالن برای امدادرسانی برخورد قهرآمیز با نیروهای مدنی داوطلب
کید بر نقش نهادهای مدنی داوطلب  بهروز ج. فعال مدنی و از امدادگران داوطلب هالل احمر با تا
کمک رسـانی بعـد از حـوادث طبیعـی می گویـد: »در تجربـه زلزلـه اهـر و ورزقـان بـا آمـدن نیروهـای  در 
کمـک رسـانی اولیـه  کـه انگیـزه و تـوان سـتادی خوبـی داشـتند، سـرعت  داوطلـب از شـهرهای دیگـر 
کیفیـت آن هـم مفیـد بـود و بـه همیـن دلیـل از صدمـات ثانویـه بـه خوبـی جلوگیـری  خیلـی خـوب و 
کمـک رسـانی در حـوادث دیگـری را داشـتند یـا بـا  کـه یـا خودشـان تجربـه  شـد. امدادگـران داوطلبـی 
کردنـد، امـا متاسـفانه بـا آن هـا  بهـره منـدی از شـبکه امـدادی از تجربیـات قبلـی دیگـران اسـتفاده 
کـه در حوادثـی چـون سـیل سیسـتان و بلوچسـتان و یـا  برخـورد قهـری شـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کمـک نیسـت.« کسـی بـرای  کنـون در آذربایجـان  ا
»حضـور  می کنـد:  کیـد  تا آذربایجـان  در  سـیل  از  پـس  دولتـی  ویـژه  هیـات  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  او 
ایـن هیـات بـه لحـاظ بیـان توجـه دولـت بـه چنیـن حوادثـی خـوب اسـت، امـا از طرفـی در آسـتانه 
انتخابـات، بـه نوعـی تبلیغاتـی جلـوه می کنـد و مقامات محلی نیز به جای رسـیدگی بیشـتر به مردم، 

می شـوند.« مهمـان داری  مشـغول 
آذرشـهر  شـهر  »شـورای  می گویـد:  آذرشـهر  شـهر  شـورای  اعضـای  اختالفـات  دربـاره  ج.  بهـروز  آقـای 
مشـغول دعواهای داخلی خود اسـت و حتی جلسـاتش هم به درسـتی تشـکیل نمی شـود و هر یک 
از اعضـای آن بـه جـای رسـیدگی بـه وضعیـت شـهر در آسـتانه انتخابـات دارد سـنگ خـود را به سـینه 
می زنـد. متاسـفانه اختـالف بیـن اعضـای شـورا صحـت دارد. سـه تـن از اعضـای شـورا در اعتـراض 
کرده انـد.  بـه عـدم تمکیـن رییـس شـورا بـه دسـتور فرمانـدار و اسـتان داری جلسـات شـورا را تحریـم 

شهروند خبرنگار

۲۹۶

اعضای شورا مشغول دعوا بودند، آذرشهر را آب برد



کیـد اسـتان داری هم چنـان جلسـات را داخـل سـاختمان شـهرداری  رییـس شـورا بـا وجـود دسـتور ا
کـه وجـود دارد  کـه ایـن خـالف قانـون اسـت. همیـن مسـئله و البتـه مسـائل دیگـری  برگـزار می کنـد 
گروه از اعضای شـورا شـده و سـبب شـده اصال جلسـات تشـکیل نشـود و در  موجب اختالف بین دو 

چنیـن وضعیـت و شـرایطی شـورای شـهر آذرشـهر نمـره خوبـی از مـردم نمی گیـرد.«
کارآمـدی شـهرداری و شـورا را عامـل ورود خسـارات جانـی و مالـی فـراوان بـه عجب شـیر و  مـردم نا
آذرشـهر می دانند و معتقدند زیر سـایه نزاع اعضای شـورا، شـهر را آب برد. آیا شـورای پنجم می تواند 

کنـد؟ کاری هـای موجـود را جبـران  ندانـم 

شهروند خبرنگار

۲۹۷

اعضای شورا مشغول دعوا بودند، آذرشهر را آب برد



نویسنده: امین محسنی 
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• نوسازی شهر
• توسعه و عمران
• زیباسازی شهر

زیباسـازی و بازآفرینـی بخش هـای مختلـف شـهر رشـت یکـی از وعده هـای مدیران شـهری و شـهردار 
کـه بخش هایـی از آن به ثمر نشسـته اسـت. پیاده روسـازی، تبدیل  رشـت در دوره مدیریـت اش بـود 
فضاهـای حاشـیه رودخانـه داخـل شـهر بـه پـارک ، زیباسـازی میدان هـای اصلـی شـهر و بهره گیری از 
کـه بـا وجـود بحث هـای مختلـف  ح هـای شـهرداری بـود  هنرمنـدان مجسمه سـاز مجموعـه ای از طر
کـه روزهـای انتخابـات شـوراهای شـهر  تـا حـدودی بـه ثمـر رسـیده و یـا در حـال انجـام اسـت. حـاال 
و روسـتا نزدیـک شـده ایم و تغییـرات احتمالـی در ترکیـب اعضـای شـورا می توانـد بـر ترکیـب مدیـران 
کاش همیشـه  شـهری هـم تاثیـر بگـذارد، شـهر رشـت هـم شـاهد تسـریع برخـی از ایـن پروژه هاسـت. 

سـال منتهـی بـه انتخابات باشـد!

گزارش تصویری از پروژه های بازآفرینی 
شهر رشت

شهروند خبرنگار

۲۹۸

گزارش تصویری از پروژه های بازآفرینی شهر رشت



شهروند خبرنگار

۲۹۹

گزارش تصویری از پروژه های بازآفرینی شهر رشت



نویسنده: میری 
استان: خوزستان

شهر: آبادان
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• رقابت های قبیله ای

• نهادهای مدنی

قریـب بـه سـه دهـه پـس از پایـان جنـگ هشـت سـاله بـا عـراق، آبـادان هم چنـان درگیـر هـزار و یـک 
که از مهم ترین شـهرهای اسـتان خوزسـتان محسـوب می شـود. آبادان یکی  مشـکل اسـت. شـهری 

کـه بیشـترین آسـیب و زیـان را از جنـگ دیـد. از شـهرهایی بـود 
کـه زمانـی نـه چنـدان دور از سـرآمدترین شـهرهای ایـران محسـوب می شـد، حـاال بـرای رفـع  شـهری 
گریبان  کشـاورزی با مشـکالت جدی دسـت به  کار و  گرفته تا  نیازهای اولیه مردمانش، از آب و برق 
کـه هنـوز اسـت  اسـت. مجموعـه اقدامـات دولتـی و نیـز تالش هـای چهـار شـورای شـهر آبـادان، هنـوز 

شـهر را بـه وضـع قابل قبول نرسـانده اسـت.
فـراوان در حوزه هـای مختلـف،  کـه وجـود مشـکالت  تصریـح می کنـد  آبـادان در مجلـس  نماینـده 
گذشـت ۲۷ سـال از  سـبب بی انگیزه گـی آبادانی هـای مهاجـر بـرای بازگشـت بـه شهرسـتان، به رغـم 
گزارشـی تأسـف بار از وجـود ۲۴ هـزار نفـر تحـت  پایـان جنـگ تحمیلـی شـده اسـت. وی هم چنیـن در 

آبادان در چنبره مشکالت؛ محتاج 
شورای قوی

شهروند خبرنگار

۳۰۰

آبادان در چنبره مشکالت؛ محتاج شورای قوی



کمیتـه امـداد خبـر داده اسـت. پوشـش سـازمانهای حمایتـی بهزیسـتی و 
کنـار ماهشـهر بـا حـدود ۳۰۰ هـزار نفـر جمعیـت، سـومین شـهر  آبـادان پـس از اهـواز و دزفـول، و در 
گالیه مندی شـهروندان آبادانی از وضع زندگی شـان در این شـهر،  بزرگ اسـتان خوزسـتان اسـت؛ اما 

کـه بخشـی از آن هـا متوجـه شـورای شـهر می شـود. گیـر و قابـل توجـه اسـت. انتقادهایـی  فرا

مشارکت پایین، شورای ضعیف
کارآمـدی یـا خروجـی  کـه یکـی از دالیـل مهـم نا کنش گـران مدنـی شـهر آبـادان معتقـد اسـت  مازیـار از 
گزینه هـای نامناسـب درنتیجـه مشـارکت پاییـن اهالـی شـهر  ضعیـف شـورای شـهر آبـادان، انتخـاب 
گذشـته در آبادان به شـکل محسوسـی با  کید می کند: »انتخابات شـوراها در چهار دوره  اسـت؛ او تا

مشـارکت پاییـن مـردم همراه شـد.«
کـه »بـه احتمـال زیـاد در انتخابـات شـوراهای پنجـم هـم چنیـن وضعـی را شـاهد  او معتقـد اسـت 
خواهیـم بـود؛ امـا امیـدوارم ایـن پیش بینـی به وقوع نپیوندد، و مردم شـهر با مشـارکت فعال، ترکیب 

کننـد.« کارآمدتـر  شـورا را 
ح می کنـد: »ترکیـب چهـار شـورای پیشـین بـه شـکل برجسـته ای  وی مالحظـه مهـم دیگـری را مطـر
و  مسـتقل  شـهروند  کمتـر  و  بـوده  مجلـس  نماینـدگان  بـا  شـورا  اعضـای  هم سـویی  نشـان دهنده 

گذاشـته اسـت.« متخصصـی پـا بـه شـورا 
او سیسـتم مدیریتی شـهر را »بیمار« توصیف و از »باندبازی«های مسـلط انتقاد می کند و می افزاید: 

کنش گـران مدنی می تواند به ایـن وضع بیمارگونه پایان دهد.« »حضـور فعـال شـهروندان و 

سیطره روابط قومی قبیله ای
و  ترکیـب شـورای شـهر  بـه  زاویـه مشـابهی  از  آبـادان هـم  کنش گـران مدنـی  از  غالمرضـا، یکـی دیگـر 
انتخابـات آن در چهـار دوره قبـل نـگاه می کنـد و می گویـد: »واقعیـت تلـخ، سـیطره مناسـبات قومـی 

قبیلـه ای در انتخابـات آبـادان اسـت.«
وی بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه تغییـر ایـن وضـع در انتخابـات پیـش رو، می افزایـد: »واقعیـت ایـن 
که چه  گذاشـت  گام خواهند  کـه نامزدهـای شـورای پنجـم بایـد بداننـد در رقابـت و انتخاباتـی  اسـت 

بسـا اختـالف رأی نفـر اول بـا نفـر دهـم شـاید هـزار رأی نیـز نباشـد.«
ک باشـد و برخـی نامزدهـا را به جـای  کـم ممکـن اسـت خطرنـا او توضیـح می دهـد: »ایـن اختـالف 
و  شـهر  بـر  مسـلط  سیاسـی  نیروهـای  بـا  بنـد  و  زد  و  البـی  بـه  پروژه هایشـان،  و  برنامه هـا  پی گیـری 

بـرد.« کـه اسـتقالل آن هـا را بـه حاشـیه خواهـد  بازیگـران اصلـی سـوق دهـد. اتفاقـی 
کاهـش تعـداد اعضای شـورای شـهر آبـادان از ۱۳ عضو بـه ۹ نفـر، می گوید: »این  غالمرضـا بـا اشـاره بـه 
وضع طبیعتا باعث افزایش نفوذ مناسبات عشیره ای و قبیله ای و قومی و خانواده ای خواهد شد، 
کـه واقعـا دغدغـه بهبود وضع  کسـانی  کشـد؛ مگـر  کنـار  کمتـر نامـزدی می توانـد از ایـن وضـع خـود را  و 

آبـادان دارنـد و متخصـص و مردمـی هسـتند و بـه منافع شـخصی و مصالح باندی فکـر نمی کنند.«

ناهماهنگی شهردار و شورا
کـه اطالعـات خوبـی از مناسـبات  فائـزه، مهنـدس عمـران اسـت و بـا شـهرداری آبـادان در تمـاس؛ او 
شـهرداری و شـورای شـهر آبادان دارد می گوید: »متاسـفانه عملکرد شـهردار با شـورای آبادان، نه در 
مـورد قبـل و نـه در مـورد جدیـد، هماهنـگ نیسـت؛ نمونـه اش انتقـال پـارک بانوان بـدون هماهنگی 

کـه حـدود ۲ میلیـارد تومـان برایـش هزینـه صرف شـده بود.« بـا شـورای شـهر؛ آن هـم پارکـی 
کـه بخواهـد بـدون هماهنگـی بـا شـورای شـهر  وی اضافـه می کنـد: »متاسـفانه شـهرداری هـر کاری 
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انجـام می دهـد و پروژه هـای خـود را بـدون اینکـه مصـوب شـده باشـد و شـورا دربـاره آن هـا نظـارت 
اسـتراتژیک داشـته باشـد، اجرایـی می کنـد.«

کـه شـورا و شـهرداری هیچ کـدام دارای برنامـه میان مـدت و درازمـدت نیسـتند و  او معتقـد اسـت 
در  جـدی  چالش هـای  بـه  هم چنیـن  وی  نـدارد.  وجـود  آن هـا  میـان  الزم  همـکاری  و  همفکـری 

می کنـد. اشـاره  شـهر  شـورای  و  شـهرداری  میـان  غیرعلنـی  و  رسـمی  جلسـات 
شـهر  کوچه هـای  و  خیابان هـا  برخـی  مهندسی شـده  چنـدان  نـه  و  گهانـی  نا مسـیر  تغییـر  از  فائـزه 
کافی به شـهروندان آبـادان در این خصوص،  )ماننـد خیابـان امیـری( و عـدم اطالع رسـانی به موقع و 
بـه عنـوان یـک نمونـه اشـاره، و از آن انتقـاد می کنـد. عـالوه بـر ایـن، وی بـه قطـع درختـان برخـی 
کاشـت نخل در زمان غیرمناسـب و هم چنین  خیابان ها توسـط شـهرداری بدون مجوز از شـورا و نیز 

بـدون هماهنگـی بـا شـورا اشـاره می کنـد.
کـه باید بـه فکر عمـران و آبادانی  کـه »شـورای شـهر و شـهرداری آبـادان چنـان  او هم چنیـن می افزایـد 
شـهر نبوده انـد و بیشـتر بـه فکـر ظاهـر و اقدامـات صـوری بوده انـد. حتـی مبلمـان شـهری هـم چنـان 
کـه بایـد نیسـت.« وی هم چنیـن از بالتکلیـف و معطـل ماندن بسـیاری از پروژه های سـال های ۹۴ و 
کارآیی ضعیف شـورا و شـهرداری آبادان می داند،  ۹۵ در آبادان خبر می دهد و آن را شـاهد مهمی از 

آن هـم درحالی کـه »آبـادان نخبگان و متخصصـان زیادی دارد.«
کـه خبـر دارم بیـش از ۱۸۰ شـرکت از شـهرداری آبـادان  ایـن مهنـدس شهرسـازی می گویـد: »تـا جایـی 
کشـور مربـوط اسـت امـا  کـم بـر  طلبـکار هسـتند؛ بخشـی از ایـن وضـع البتـه بـه بحـران اقتصـادی حا

قطعـا بخشـی از آن هـم بـه سـوء مدیریت برمی گـردد.«

کنش گران مدنی و نخبگان و انتخابات شورای پنجم
که شـورایی  غ التحصیـالن دانشـگاه و نخبـگان آبادان چنان هسـت  کنش گـری مدنـی و فار پتانسـیل 

بهتـر از چهـار دوره قبـل را سـامان دهد.
کـه تبدیل بـه مشـکلی قدیمی و بسـیار جدی  کـه بتوانـد بـه مشـکالتی چـون فاضـالب شـهر  شـورایی 
بهتـر داشـته  ترافیـک و دسـت فروش ها و وضـع اسـف بار حاشیه نشـین های شـهر رسـیدگی  شـده، 

باشـد و آن هـا را بـه طـور محسـوس تغییـر دهـد.
کند بلکه از جهت عمرانی و زیرساخت های  کارآمد می تواند نه فقط سیمای شهر را دگرگون  شورای 
توسـعه ای، آبـادان را تـکان دهـد و بـا پی گیـری جـدی و تخصصـی، رفـاه بیشـتری بـرای صدهـا هـزار 
کـه آسـیب های فـراوان و محرومیت هـای پرشـماری را  کنـد. شـهروندانی  شـهروند رنج کشـیده ایجـاد 

از جنـگ هشـت سـاله هم چنـان حمـل می کند.
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نویسنده: تیرداد شایان
استان: اصفهان

شهر: اصفهان
چالش ها:

• حقوق اقلیت ها
• همجنس گرایان

• انتخابات شورای پنجم

امـا  برسـد،  نظـر  بـه  لوکـس  خیلـی  ایـران  در  شـوراها  انتخاباتـی  نامزدهـای  از  پرسـش  ایـن  شـاید 
وقتـی دغدغـه تعـداد قابـل توجهـی از شـهروندان اسـت، بایـد بـه آن توجـه شـود. همجنس گرایـان 
کسـی در ایران متولی حمایت از حقوق شـهروندی  کجاسـت و چه  می پرسـند: جایگاه اجتماعی ما 

و انسـانی ماسـت؟
گذشـته از دسـتگیری ۳۰ مـرد جـوان در یـک مهمانـی شـبانه در بـاغ بهـادران  رسـانه ها در روزهـای 
کنـد  کـه موفـق شـده بـود از دسـت مامـوران فـرار  اصفهـان خبـر دادنـد. یکـی از معـدود مهمانانـی 
کـرده و حتـی تیـر هوایـی هم  کتـک و خشـونت دسـتگیر  کـه نیـروی انتظامـی مهمانـان را بـا  گفتـه بـود 
گزارش دیگری از انتقال این افراد به زندان دسـتگرد به اتهام »لواط، مشـروب  کرده اسـت.  شـلیک 
بـا رد ایـن  بـه فـرار شـده اند  کـه موفـق  کسـانی  خـواری و مصـرف مـواد روان گـردان« خبـر داده انـد. 
گفته انـد خانـواده برخـی از دستگیرشـدگان از همجنس گـرا بودن فرزندان شـان بی خبرند و  اتهامـات 

انتخابات و چالش حمایت از حقوق 
همجنس گرایان
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ایـن باعـث نگرانـی آن هـا از تاثیـر روی زندگـی خصوصی شـان شـده اسـت.
کـه در واقـع شـکل پایـدار تمایـل جنسـی یک فرد به افـراد جنس مخالـف، موافق و یا  گرایـش جنسـی 
گـی یـا انتخـاب شـخصی مربـوط بـه حـوزه خصوصی انسـان ها اسـت اما  هـر دو جنـس اسـت، یـک ویژ
گذشـته ای نـه چنـدان  کشـورها از جملـه ایـران بـه رسـمیت شـناخته نمی شـود. شـاید در  در برخـی 
کتمـان می کردنـد و یـا حتـی از  گاهـی افـراد همجنس گـرا هویـت خـود را پنهـان و  دور به دلیـل نبـود آ
گاه نبودنـد، امـا در حـال حاضـر بسـیاری از همجنس گرایـان در ایـران ضمـن  هویـت جنسـی خـود آ

گاهـی بـه هویـت جنسـی خـود، خواسـتار احتـرام اجتماعـی و حقـوق برابـر هسـتند. آ
کارشناسـی ارشـد درس خوانده و شـاغل اسـت. او همجنس گراسـت  میترا ۲۵ سـاله اسـت. تا مقطع 
بـا  ایـران  در  هنـوز  مـا  می گویـد:  دارنـد،  ایـران  در  همجنس گرایـان  جامعـه  کـه  مشـکالتی  دربـاره  و 
مشـکالت پایـه ای مثـل بـه رسـمیت شـناخته شـدن از سـوی خانواده هـا مواجهیـم. مـا حتـی حقـی 
کار  گرایش جنسـی مان در محـدوده اطراف خودمـان مثل محیط  کـردن  مثـل احتـرام و اجـازه علنـی 
را نداریـم و راه زیـادی داریـم تـا مراحـل بعـدی مثـل داشـتن حـق ازدواج یـا فرزندخواندگـی. در حـال 
کـه بـه مـا نگوینـد  حاضـر مسـئله مـا رعایـت حقـوق انسـانی مـا در جامعـه اطرافمـان اسـت. همیـن 

»بیمـار« و در پـی »درمـان« بیمـاری مـا نباشـند، پلـه اول احتـرام بـه حقـوق ماسـت.
کنـون  تـا  رو  از همیـن  و  نیسـت  کـه نمی شناسـد  آدم هایـی  بـا  رفتـن  اهـل مهمانـی  کـه  او می گویـد 
بـه مهمانی هـای عمومـی همجنس گرایـان نرفتـه اسـت. میتـرا ادامـه می دهـد: حقـوق شـهروندی ما 
گرایـش جنسـی مان علنـی نشـود، در حـد دیگـران رعایـت می شـود و مهمانـی معمولـی یـا  تـا وقتـی 
کـردن هویت  قرارهـای دوسـتانه معمولـی داریـم امـا نـه بـه عنـوان همجنس گـرا. مـا هنـوز حـق آشـکار 

را نداریـم. جنسـی مان 
گاه شـده و  گوهردشـت اسـت و از ۱۷ سـالگی بـه هویـت جنسـی خـود آ کن  ماهـان ۲۳ سـال دارد؛ سـا
گذاشـته و هنـوز رونـد  کمـک مشـاور روانشناسـی آن را بـا خانـواده اش در میـان  کـه بـا  دو سـال اسـت 
که  مشـاوره ادامه دارد. او می گوید: پدر و مادر من هر دو تحصیل کرده هسـتند و با وجود مشـکالتی 
هنـوز بیـن مـا حـل نشـده باقـی مانـده، امـا در میـان همجنس گرایـان در ایـران من فکر می کنـم از این 
کـه خانـواده ام هویـت مـرا پذیرفته انـد. بسـیاری از دوسـتانم  نظـر یکـی از خوشـبخت ترین ها هسـتم 

متاسـفانه حتـی ایـن شـانس را ندارند.
کشور ما همجنس گرایی را به رسمیت نمی شناسد و به آن یا به چشم بیماری  او می گوید: قوانین 
جنسیت  تغییر  و  جراحی  اجازه  اثبات،  از  پس  اول  حالت  در  جرم.  و  گناه  یا  و  می شود  نگریسته 
کامل داده می شود و در حالت دوم برخورد قهرآمیز در حد ۱۰۰ ضربه شالق و بعد اعدام. این خیلی 
گرایش دارم یا باید  که مرد بودنم را دوست دارم، اما به مردان  غیر منصفانه است. این یعنی من 

کشته شوم؟ کنم و یا باید شالق بخورم و  کتمان  همیشه به خودم دروغ بگویم و هویت خود را 
ماهـان بـا اشـاره بـه فتـوای آیـت اهلل خمینـی در سـال ۶۰ توضیـح می دهـد: در آن زمـان اجـازه عمـل 
گذشـته و بایـد قوانیـن  تغییـر جنسـیت بـه طـور رسـمی صـادر شـد، امـا حـاال ۳۵ سـال از آن زمـان 
کشـورهای  کنون  کنیم. ا پیشـرفته تری داشـته باشـیم و بـا ایـن موضـوع انسـانی تر و علمی تـر برخـورد 
پیشـرفته همجنس گرایـان حـق ازدواج و داشـتن فرزنـد دارنـد و شـغل های مهمـی مثـل شـهردار و 
وزیـر دارنـد و مثـل بقیـه مـردم طبیعـی زندگـی می کننـد. چـرا مـا نباید چنین حقوقی داشـته باشـیم؟ 

چـرا مـا بایـد فقـط بـه خاطـر شـرکت در یـک مهمانـی بازداشـت شـویم و حتـی تـا پـای اعـدام برویـم؟
گالیـه از محدودیت هـای همـه جانبـه بـرای همجنس گرایـان می گویـد: مـا همیشـه بایـد  ماهـان بـا 
کـه نیسـتیم. در مدرسـه و دانشـگاه، در اتوبـوس  کسـی هسـتیم  کنیـم  کنیـم و وانمـود  پنهـان زندگـی 
و خیابـان، در مهمانـی و اجتمـاع. هیـچ جایـی از شـهر بـه مـا تعلـق نـدارد و حتـی زندگـی خصوصی ما 

کنـد. کـه ایـن وضعیـت تغییـر  نیـز در تیـررس قوانیـن همجنس گرا سـتیز اسـت. وقـت آن رسـیده 
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بـه  متفـاوت  جنسـی  هویـت  دارای  افـراد  نفـع  بـه  قوانیـن  تغییـر  همجنس گـرا،  فـرد  ایـن  گفتـه  بـه 
کـرد. او می گوید:  گاهی رسـانی نیـاز دارد و بایـد بـه طـور علمـی و پایـه ای بـا آن برخـورد  زمینه سـازی و آ
کمـک یـک متخصـص یعنـی مشـاور روانشناسـم  کوچـک خـودم بـا  مـن ایـن تغییـر را در محـدوده 
کـردن آن از اطرافیانـم، با ماجرا رو  کتمـان هویـت خودم و پنهان  کمـک او بـه جـای  کـردم و بـا  شـروع 
که من مجـرم یا بیمار  گاهـی بـه خانـواده ام به آن ها نشـان بدهم  کـردم بـا دادن آ بـه رو شـدم و سـعی 

نیسـتم، بلکـه تنهـا هویـت جنسـی متفاوتـی دارم.

کند کمیسیون بهداشت شوراها به مساله همجنس گراها ورود 
محمدرضـا ش. روانشـناس، بـا اشـاره بـه لطمـات جـدی روحـی بـر برخـی از مراجعانـش در پـی عمـل 
کسـی بـا هویـت جنسـی اش مشـکلی نـدارد و می توانـد همـان طـور  تغییـر جنسـیت، می گویـد: وقتـی 
گفتن به خود  کنند بیـن دروغ  که آن هـا را مجبور  کنـد، این سـتم اسـت  کـه هسـت خوشـحال زندگـی 
کـه بـر اثـر فشـار درونـی و یـا بیرونـی  کنـد. همجنس گرایانـی  و یـا عمـل تغییـر جنسـیت یکـی را انتخـاب 
کل بـه  مجبـور بـه ازدواج بـا غیرهمجنـس خـود شـده اند، زندگـی موفـق و شـادی ندارنـد و ایـن در 

جامعـه هـم لطمـه می زنـد.
گاهـی اجتماعـی بـر پذیـرش همجنس گرایـان در جامعـه ای مثـل ایـران  کیـد بـر نقـش رشـد آ او بـا تا
کار نهادهـای مدنـی و نهادهایـی مثـل شـوراها  می گویـد: ایجـاد پیونـد بیـن متخصصـان و مـردم، 
کمیسـیون بهداشـت دارند و به لحاظ حفظ سـالمت جسـمی و روحی شـهر موظفند  اسـت. شـوراها 
بـه موضـوع همجنس گرایـان بپردازنـد. بـا متخصصـان امـر در رشـته های مختلـف علمـی جلسـاتی 
نماینـدگان  بـا  رایزنـی  بـا  عیـن حـال  و در  کننـد  برنامه ریـزی  مـردم  گاه سـازی  آ بـرای  و  کننـد  برگـزار 
کشـوری ایجـاد تغییرات در قوانین بـه نفع همجنس گرایان  کالن در سـطح  مجلـس و بدنـه مدیریتـی 

کننـد. را زمینه سـازی 
کنار انتخابات ریاسـت جمهـوری، انتخابات  که در  ج می گویـد: این روزها  کـر سـمیرا، فعـال مدنـی در 
شـوراهای شـهر و روسـتا نیـز در جریـان اسـت، توجـه مـردم بـه مسـائل و مشـکالت شـهری و حقـوق 
گروهی از شـهروندان با توجـه به نیازها و عالیق شـان  کـه هـر  شـهروندی جلـب شـده و طبیعـی اسـت 
گـر  کنـد. ا کـه زندگی شـان را راحت تـر و شـادتر  کننـد و خواسـتار امکاناتـی شـوند  ح  مسـائلی را مطـر
شـرکت در انتخابـات نتوانـد تاثیـر مثبتـی بـر زندگـی افـراد داشـته باشـد، اصـال مـردم بـرای چـه بایـد به 
که باید  خـود زحمـت بدهنـد؟ همجنس گرایـان نیـز ماننـد بقیـه اقلیت هـای اجتماعی حقوقی دارنـد 

به رسـمیت شـمرده شـود.
ک  کیـد می کنـد: بـرای مـن دغدغه منـدی نامزدهای شـورا مال کـه خـودش همجنس گـرا نیسـت، تا او 
کـه بـه حقـوق اقلیت هـا، از جملـه همجنس گرایـان، اهمیـت  کاندیداهایـی باشـند  گـر  اسـت. طبعـا ا
بدهـد و برایـش برنامـه داشـته باشـند، طبعا انتخـاب اول من این نامزدها خواهنـد بود. یک جامعه 
کـه در آن حقـوق اقلیت هـا در آن محترم شـمرده شـود و بر همین اسـاس  پیشـرفته جامعـه ای اسـت 
فکـر می کنـم اهمیـت دادن اعضـای شـورای شـهر بعـدی بـه حقـوق اقلیت ها بـه بلوغ اجتماعی شـهر 

کرد. کمـک خواهـد 
کال  ازدواج و فرزندخواندگـی و  کنـون حـق  ا کـه  کشـورهایی  بـه حقـوق همجنس گرایـان در  احتـرام 
حقـوق برابـر شـهروندی دارنـد، سـاده بـه دسـت نیامـده اسـت. جنبش هـای مدنـی فعـال در ایـن 
کرده انـد و هم چنـان بـرای برابـری تـالش می کننـد. در ایـران نیـز از مجـازات  حـوزه راه درازی را طـی 
کامـل راهـی دراز در  شـالق و اعـدام بـرای همجنس گرایـی تـا تامیـن حقـوق شـهروندی آنـان بـه طـور 

کـه بخشـی از آن بـه نهادهـای غیرسیاسـی مثـل شـوراهای شـهر مربـوط اسـت. پیـش اسـت 
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نویسنده: هیوا محمدیان 
کرمانشاه استان: 

کرمانشاه شهر: 
چالش ها:

• رقابت های قبیله ای
• انتخابات شورای پنجم

• فساد در شورا و شهرداری 

کرمانشـاه و در مناطـق  خ هـای فالفـل فروشـی از یکدیگـر در خیابان هـای مرکـزی  فاصلـه دکه هـا و چر
کوهسـتان بـه چنـد متـر هـم نمی رسـد، انبـوه دست فروشـان  تفریحـی ماننـد طـاق بسـتان و پـارک 
ج شـده در  کرده انـد و صدهـا جـوان سـوار بـر ماشـین های از رده خـار پیاده رو هـای شـهر را اشـغال 
بـه  کـه  شـهری  اسـت.  کرمانشـاه  در  جوانـان  اشـتغال  واقعیـت  این هـا  هسـتند.  مسافرکشـی  حـال 

کشـور دارد. خ بـی کاری را در  اعتـراف مسـئولین باالتریـن نـر
کرده اسـت. افتخار دیگری  کسـب  کشـور  که مقام اول را در  کرمانشـاه تنها از نظر بی کاری نیسـت  اما 
کـه بـه همـت مسـئولین، نصیـب ایـن شـهر شـده سـکونت بیـش از سـیصد هزار نفـر یعنـی ۳۰ درصد از 
کشـور دارد. کرمانشـاه مقام اول را در  جمعیت شـهر در محالت حاشیه نشـین اسـت. از این نظر هم 
کنـار آمـار بـاالی اعتیـاد و بزهـکاری  گـر ایـن آمـار تـکان دهنـده دربـاره بـی کاری و حاشیه نشـینی را در  ا
کرمانشـاه شـاید بیـش از هـر شـهر دیگـری در ایـران  کـه  در شـهر قـرار دهیـم بـه ایـن نتیجـه می رسـیم 

کرمانشاه نیازمند کمپین »نه به آرای 
قبیله ای«
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کارآمد، متخصص و متعهد به مردم اسـت. اما متاسـفانه سـوابق مدیریت  نیازمند مدیریت شـهری 
گذشـته تصویـر دیگـری را نشـان  کرمانشـاه بـه ویـژه شـورای شـهر و شـهرداری در دو دوره  شـهری 

می دهـد.

کرمانشاه شبح انحال بر فراز شورای شهر 
کرمانشـاه، نـام خـود را بـه عنـوان یکـی از خبرسـازترین شـوراهای شـهر بـر سـر  شـورای شـهر چهـارم 
کی های خصوصی  زبانهـا انداخـت. خبـر تخلفـات متعـدد و متفـاوت، پرونده هـای قطور از سـوی شـا
و غیـر خصوصـی علیـه شـورا و بازداشـت برخـی اعضـای شـورای شـهر بیـش از پیـش اذهـان عمومـی 

کـرد. کرمانشـاه را دربـاره ی مدیریـت ایـن شـهر تیـره و تـار  مـردم 
کرمانشـاه انتقـال یکـی از حسـاب های اصلـی شـهرداری  یکـی از آشـکارترین تخلفـات شـورای شـهر 
بـه بانـک صـادارات بـود. ایـن شـورا در اقدامـی تامل برانگیـز بـه جـای انتقـال درآمدهـای شـهرداری 
کـه بـه آن سـود پرداخـت می شـود، ایـن درآمدهـا را بـه یـک  بـه یـک حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری 
کـه بانـک صـادرات بـه پـاس ایـن خـوش خدمتـی  کـرد. بعدهـا مشـخص شـد  حسـاب جـاری منتقـل 
کـرده اسـت. برمـال شـدن این  بـه همـه اعضـای شـورای شـهر وام هـای ۳۰۰ میلیـون تومانـی پرداخـت 
گر تجربه انحالل شـورای شـهر  کرمانشـاه را تـا آسـتانه انحـالل پیـش برد و شـاید ا تخلـف شـورای شـهر 

در دوره سـوم نبـود، ایـن شـورا هـم منحـل می شـد.
عـالوه بـر ایـن، صالحیـت سـه نفـر از اعضـای شـورای شـهر هـم از همـان آغـاز به دلیـل آنچـه دو شـغله 
کاری بـا بسـتگان درجـه یـک در شـهرداری  بـودن و دریافـت دو حقـوق از شـهرداری و انعقـاد قـرارداد 
عنـوان شـده چندیـن بـار رد شـد و هـر بـار این اعضا با شـکایت به دیوان عدالـت اداری و دیگر مراجع 
کرمانشـاه هم  قضایـی بـه شـورا بازگشـته اند. آخریـن نمونـه از حاشـیه های شـورای شـهر و شـهرداری 
کمسـیون در  کمیسـیون مـاده ۱۰۰ شـهرداری و پلمپ دفاتر این  بازداشـت تعـدادی از افـراد مرتبـط بـا 

تعـدادی از مناطق شـهرداری اسـت.
گذشـته، ماننـد دوره های قبل،  که شـورا و شـهرداری در چهار سـال  همـه ایـن مـوارد نشـان می دهـد 
به جای تمرکز بر حل مشـکالت عدیده ی شـهری وقت خود را صرف منافع شـخصی اعضای شـورا، 
گفت و گـو بـا تعـدادی از شـهروندان و صاحب نظـران  کـرده اسـت. در  بانـد بـازی، و اختالفـات درونـی 

کارآمـدی شـورا و راه های عبـور از این وضعیـت بپردازیم. کردیـم بـه ریشـه یابی نا کرمانشـاهی سـعی 

کند فرهنگ انتخاباتی مردم باید تغییر 
کرمانشـاه اسـت ریشـه اصلـی مشـکل را در فرهنـگ انتخاباتـی و  کنش گـران مدنـی  کـه یکـی از  فائـزه 
کسـانی به شـورای شـهری  گفته او » معموال  کرمانشـاه می دانـد. بـه  اندیشـه قومـی و قبیلـه ای مـردم 
کـه یـا دارای پایـگاه قومـی و قبیلـه ای بـوده و یـا افـراد مشـهوری ماننـد  کرمانشـاه راه می یابنـد  مثـل 
کـه هیـچ برنامـه و سیاسـتی بـرای توسـعه شـهر ندارنـد.« او معتقـد  هنرمنـدان و ورزشـکاران هسـتند 
گفته  کرمانشـاه به هیـچ وجه تخصص و تجربـه مدیریتی نیسـت. به  ک انتخـاب مـردم  کـه مـال اسـت 
کسـی از قوم و ایل خودشـان انتخاب شـود تا شـاید  او »به دلیل فقر و بی کاری، مردم دوسـت دارند 

کنـد.« کاری انجـام دهـد و اشـتغال زایی  بـرای آن هـا 
کرمانشـاه به تهـران آمده، ضمن  کارشناسـی ارشـد از  کـه بـه تازگی برای تحصیل در مقطع  کمـال هـم 
کسـانی  کـه بـه اتـکای روابط قومی وارد شـورا می شـوند  کسـانی  تاییـد نظـرات فائـزه می گویـد: »غیـر از 
کـه پایـگاه رای دهنـده ماننـد قـوم و قبیلـه ندارنـد ولـی ثـروت دارنـد و متاسـفانه به دلیل  هـم هسـتند 
فقـر و بـی کاری توانایـی خریـد رای هـم دارنـد.« او ادامـه می دهد: »مردم محروم و بیکار شـهری مثل 
کـه بایـد  گـوش نمی دهنـد. در ایـن شـهر حتـی برخـی معلمـان هـم  کرمانشـاه بـه شـعارهای احـزاب 
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کـه همـان شـخصیت، هویـت و عـزت  گـر و الگـوی جامعـه باشـند به دلیـل فقـر رای خـود را  هدایـت 
نفـس آن هـا اسـت بـه قیمـت ارزانـی می فروشـند.«

کرمانشـاه همـکاری می کنـد، در این بـاره می گویـد:  کـه بـه شـکل قـراردادی بـا شـهرداری  سـهراب هـم 
کـه تبلیغـات در  کرمانشـاه، لیسـتی در انتخابـات ارائـه نمی شـود بـه ایـن دلیـل  »در شـهرهایی مثـل 
تـا ۳۰ هـزار رای هـم بـه شـورا راه  بـا ۲۰  ایـن شـهر بـه صـورت محفلـی و خصوصـی اسـت و نامزدهـا 
کاندیدایی انتخاب  گسـترده ندارنـد. در ایـن حالـت، وقتـی  می یابنـد و نیـازی بـه تبلیغـات عمومـی و 
شـد، بیشـتر خودش را به پایگاه آرایش متعهد و مسـئول می داند تا به منافع شـهر و نیز منافع شـهر 
را فـدای منافـع افـراد ذی نفـع می کنـد. درنتیجـه شـورا بیشـتر بـه شـرکت سـهامی تبدیـل می شـود و 

هـر عضـوی سـهم خـود را از آن می خواهـد.«
او بـا اشـاره بـه هزینه هـای بـاالی فقـدان تخصـص در شـورای شـهر، بـه عنـوان یـک نمونـه بـه پـروژه 
کرمانشـاه در یـک تصمیم گیـری نسـنجیده  گفتـه او مسـئولین  کرمانشـاه اشـاره می کنـد. بـه  منوریـل 
و غیرتخصصـی و بـدون توجـه بـه منابـع مالـی و اولویت هـای شـهر تصمیـم بـه اجـرای پـروژه منوریـل 
کلنـگ آغـاز ایـن پـروژه در سـال ۱۳۸۶ بـه زمیـن زده شـد و قـرار بـود ظـرف ۴۲ مـاه تکمیـل  گرفتنـد. 
گذشـت ده سـال ایـن پـروژه تنهـا ۱۲ درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. او ادامـه  شـود، امـا حـاال بعـد از 
می دهـد: »بعـد از مشـخص شـدن ناتوانـی مالـی و فنـی بـرای احـداث منوریـل و نیـز نامناسـب بـودن 
کـه  آن بـرای شـهر، مسـئوالن شـهری ایـن پـروژه را بـه قطـار شـهری تغییـر دادنـد. امـا معلـوم نیسـت 

ترکیـب منوریـل بـا قطـار شـهری چگونـه از آب در می آیـد«.

کمپینی علیه آرای قومی و قبیله ای
گذشـته مـردم اغلـب بـه شـیوه قومـی و قبیلـه ای و بـه امیـد  کـه در دوره هـای  فائـزه بـا اشـاره بـه ایـن 
کرمانشـاه نشـان  گرفتـن امتیـاز در انتخابـات رای داده اند، می گوید: »وضعیت مردم  یافتـن شـغل یـا 
بـرای  بـار  یـک  از دالیـل مشـکالت اسـت. مـردم  یکـی  ایـن شـیوه رای دادن خـودش  کـه  می دهـد 

کننـد«. همیشـه بایـد بـا ایـن شـیوه رای دادن خداحافظـی 
کرمانشـاه معتقـد اسـت،  کمـال امـا بـا اشـاره بـه فقـر اقتصـادی و فرهنگـی بخـش زیـادی از جمعیـت 
کـردن مـردم دارنـد و آن هـا بایـد نتایـج نامطلـوب آرای قومـی  فعالیـن مدنـی نقـش مهمـی در روشـن 
ح می کنـد. بـه  و قبیلـه ای را بـرای مـردم عـادی توضیـح دهنـد. در ادامـه او پیشـنهاد جالبـی را مطـر
کانال هـای تلگرامـی دسترسـی دارنـد و از ایـن  گفتـه او »امـروز حتـی فقیرتریـن افـراد هـم بـه موبایـل و 

کـرد.« کمپیـن علیـه رای قومـی و قبیلـه ای در شـهر ایجـاد  طریـق می تـوان چیـزی شـبیه بـه یـک 
کرمانشـاه می توانند  کمال بسـیار جالب و عملی به نظر می رسـد. فعالین سیاسـی و مدنی  پیشـنهاد 
با یادآوری مشـخص مشـکالت ناشـی از عدم تخصص در شـورای شـهر و شـهرداری، مردم را به تغییر 
کـه بـرای انتخابات شـورای شـهر  کاندیدایـی  کننـد. پرسشـگری از ۲۹۰  رفتـار انتخاباتی شـان تشـویق 

کمپین باشـد. کرمانشـاه تاییـد صالحیـت شـده اند هـم می تواند بخـش دیگری از این 
کاندیداهـا را این گونـه بیـان  کرمانشـاه مهم تریـن پرسـش های پیـش روی  یکـی از فعالیـن اجتماعـی 
کرمانشـاه در برابـر بـی کاری، بداشـتغالی، فقـر اقتصـادی و معیشـتی  می کنـد: »نقـش شـورای شـهر 
کرمانشـاه در برابـر ۳۳ محلـه مسـاله دار  و فقـر مسـکن چـه خواهـد بـود؟ دیـدگاه آتـی شـورای شـهر 
کـدام جریـان و  کـه بـاالی ۱۰ محلـه آن اسـکان نامتعـارف اسـت، بایسـتی چگونـه باشـد و حمایـت از 
کـه منجـر بـه تحقـق عدالـت  گرفتـن در مسـیری  دیـدگاه در انتخابـات اردیبهشـت می توانـد بـه قـرار 

کنـد؟« کمـک  شـهری شـود 
کرمانشـاهی بـرای چنـد دوره بیشـتر بـر اسـاس عالیـق و وابسـتگی های قومـی و محلـی  شـهروندان 
کاندیداهـای شـورای شـهر رای داده انـد، امـا ایـن شـیوه رای دادن نـه تنهـا تغییـری در وضعیـت  بـه 
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شـخصی آن ها ایجاد نکرده، بلکه با سـپردن شـهر به دسـت افراد غیر متخصص آینده جمعی مردم 
کرمانشـاه فرصـت مهمـی بـرای  کـرده اسـت. انتخابـات پنجمیـن دوره شـورای شـهر  را هـم تیـره و تـار 

تجدیـد نظـر در ایـن رفتـار انتخاباتـی اسـت.
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نویسنده: میری
استان: خوزستان

شهر: خرمشهر
چالش ها:

کارآمدی شورا • نا
• محیط زیست

•بحران آب و فاضاب

از پایـان جنـگ و اعـالم پذیـرش قطعنامـه ۵۹۸ در تیرمـاه ۱۳۶۷ حـدود ۲۷ سـال می گذرد؛ خرمشـهر 
کشـور در دوران جنـگ هشـت سـاله بـا عـراق محسـوب  کـه یکـی از آسـیب دیده ترین شـهرهای  امـا 

ک وارده در اثـر بمبـاران و جنـگ اسـت. می شـود هم چنـان رنجـور از خسـارت های هولنـا
کمـال  کـه هنـوز اسـت تمـام و  کـه حـدود ۵۷۸ روز در اشـغال نیروهـای عراقـی بـود، هنـوز  شـهری 
کـه زمانـی نـه چنـدان دور بزرگ تریـن بنـدر ایـران  بازسـازی نشـده، و آثـار جنـگ و تخریـب در بنـدری 

بـود، محسـوس اسـت.
نشـانه های  آسـیب دیده،  و  خـراب  هم چنـان  جنـگ  پایـان  از  پـس  سـال   ۲۷ کـه  مسـکونی  منـازل 

می کشـند. تصویـر  بـه  برجسـته،  سـندهایی  چنـان  را  منطقـه  اهالـی  مظلومیـت  و  محرومیـت 
گذشـته، یـا بدون شـورای  کـه خرمشـهر بـا ۱۶۳ هـزار نفـر جمعیـت، در چهـار سـال  طنـز تلـخ آن اسـت 
شـهر و شـهردار اداره شـده و یـا در میانـه نـزاع و چالـش و حواشـی پرهزینـه و انرژی بـر )هم چـون دعـوا 

خرمشهر هم چنان جنگ زده؛ در 
انتظار شورا
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بـر سـر انتخـاب شـهردار یـا بازداشـت دو نفـر از اعضای شـورا(.
کثریـت بـود،  کـه پیـش از جنـگ بـا جمعیتـی افـزون بـر ۲۰۰ هـزار نفـر در رفـاه و آبادانـی ا خرمشـهری 
کاسـتی ها )از بـی کاری بسـیار زیـاد تـا فاضـالب و خیابان هـای  حـاال شـاهد انـواع و اقسـام مشـکالت و 
کـه هرچنـد حـل و رفـع آن هـا نیـاز بـه عـزم و مداخلـه جـدی و تمام قـد  بدکیفیـت( اسـت؛ مشـکالتی 
کافـی دارد، امـا در نبـود شـورای شـهر فعـال و  دولـت و دسـتگاه های حکومتـی متعـدد و اعتبـارات 
کاسـتی و  پویـا و توانمنـد، بـه شـکل فزاینـده ای زندگـی روزمـره اهالـی خرمشـهر را دچـار محدودیـت و 

کـرده اسـت. مشـکل 

خرمشهر، بی خبر از توسعه
کـه مدیـر یـک شـرکت مهندسـی مشـاور اسـت و درگیـر برخـی  کنش گـران مدنـی شـهر  عبـداهلل یکـی از 
کمـال تاسـف و بنـا به اذعـان مقام های مسـئول )ازجملـه نماینده  پروژه هـای عمرانـی، می گویـد: »بـا 
شـده؛  منتفـی  و  قطـع  کـه  اسـت  سـال   ۱۰ حـدود  شـهر،  بازسـازی  اعتبـارات  مجلـس(  در  خرمشـهر 
که نبود این اعتبارات آسـیب زیادی به روند نوسـازی و توسـعه شـهر می زند، و دسـت  بدیهی اسـت 

مقام هـای محلـی ازجملـه شـورا و شـهرداری را می بنـدد.«
کـه متاسـفانه خیلـی از اهالـی برخـوردار و متمکـن خرمشـهر و صاحبـان  کیـد بـر ایـن نکتـه  وی بـا تا
گـر شـورای شـهری وجـود  بـه شـهر نشـان نمی دهنـد، می افزایـد: »ا بازگشـت  بـرای  سـرمایه رغبتـی 
داشـت و بسـتر خـوب و امیدوارکننـده ای را بـرای سـرمایه گذاران فراهـم می کـرد، وضـع فـرق داشـت. 
کردن سـرمایه ها  که رغبت به فعال  متاسـفانه مشـکالت متعدد شـورا و شـهرداری شـهر باعث شـده 

و پتانسـیل های محلـی زیـاد نباشـد.«
عبداهلل هم چنین به وجود سـاختمان های مخروبه پرشـمار در سـطح شـهر اشـاره و اضافه می کند: 
کـم  کـه هم چنـان از دوران جنـگ ویرانـه مانده انـد،  »متاسـفانه در سـطح شـهر تعـداد خانه هایـی 
کـه یـا مالـکان آن هـا تمایلـی بـه بازسازی شـان ندارنـد و یـا صاحبـان آن هـا معلوم  نیسـت؛ خانه هایـی 
کـه ایـن وضـع، بـه پی گیـری جـدی مدیریـت توانمنـد شـهر نیـاز دارد؛ چیـزی  نیسـت. طبیعـی اسـت 

کـه از مدتهـا پیـش در خرمشـهر مفقـود اسـت.«

درد؛ از آب تا فاضاب
جـز  دارد،  سـن  سـال   ۴۵ حـدود  کـه  امـروز  تـا  و  اسـت  خرمشـهر  متولـد  او  اسـت؛  معلـم  معصومـه، 
خوزسـتان در جایـی زندگـی نکـرده اسـت. وی بـه مشـکل آب شـیرین و سـالم در خرمشـهر اشـاره 
کـه از دور بـه خرمشـهر نـگاه می کننـد، شـاید باورکردنـی نباشـد؛  کسـانی  می کنـد و می گویـد: »بـرای 
کارون اسـت، از  کنـار اروندرونـد و  کـه  کـه در خیلـی از بخش هـای خرمشـهری  ولـی ایـن واقعیـت دارد 

آب سـالم و شـیرین خبـری نیسـت.«
کـه »در خیلـی از مناطـق شـهری و حاشـیه خرمشـهر، مـردم آب شـیرین را از تانکرهـا و  او می افزایـد 

کمـک دسـتگاه های تصفیـه آب خانگـی، تهیـه می کننـد.« فروشـندگان سـیار و یـا بـا 
از  اندکـی  چنـدان  نـه  شـمار  کـه  می گویـد  گوارشـی  و  پوسـتی  بیماری هـای  از  هم چنیـن  معصومـه 
ح آب رسـانی غدیـر بـا وجـود تمـام  کـه طـر کـرده اسـت. او معتقـد اسـت  کـودکان خرمشـهری را مبتـال 
کـه در سـال های پیـش بـرای آن شـده، هنـوز نتوانسـته مشـکل آب شـرب شـیرین و سـالم  تبلیغاتـی 

کنـد. خرمشـهر را حـل و رفـع 
می افزایـد:  و  می گویـد  خرمشـهر  شـهری  فاضـالب  پـروژه  مانـدن  معلـق  و  ناتمـام  از  هم چنیـن  وی 
گر شـورای  کـه مسـئولیت آب و فاضـالب به طـور مسـتقیم بـا شـورای شـهر نیسـت؛ اما ا »مـن می دانـم 

کار بـود و فعـال، پیگیـر ایـن حقـوق اولیـه اهالـی مظلـوم شـهر می شـد.« درسـت و حسـابی در 
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او اضافـه می کنـد: »دسـت کم در سـه منطقـه صـد دسـتگاه، عبـاره و ۱۲۰ هکتـاری، مشـکل فاضـالب 
کـه در برخـی مقاطـع، دانش آمـوزان بـرای آمد و شـد به مدرسـه دچار مشـکل  چنـان جـدی می شـود 
کـوی معیـن یـا  حـاد می شـوند. ایـن وضـع در خیلـی نقـاط دیگـر شـهر )مثـل خیابـان ناصـر خسـرو، 
منطقـه مولـوی( هـم وجـود دارد. بـوی تعفـن و بـد همـراه بـا جانـوران مـوذی، زندگـی را در برخـی 

مقاطـع سـال بسـیار سـخت می کنـد.«
کمبـود میـز و نیمکـت و صندلـی و دیگـر تجیهـزات اولیـه در مـدارس خرمشـهر انتقـاد  ایـن آمـوزگار از 
کیـد  کـه ترمیـم ایـن وضـع برعهـده آمـوزش و پـرورش اسـت امـا تا و اضافـه می کنـد: »بدیهـی اسـت 
گـر شـهر شـورایی فعـال و خـوب داشـت امـکان بهبـود و تغییر بیشـتر و سـریعتر می شـد.« کـه ا می کنـم 

که می تازند تندروهایی 
عروسـی  مراسـم  و  جشـن ها  از  و  می کنـد  کار  آتلیـه ای  در  و  اسـت  عکاسـی  غ التحصیـل  فار طاهـره 
کـه قابـل تأمـل اسـت: »عـده ای تنـدرو  عکـس و فیلـم می گیـرد؛ او بـه مشـکل دیگـری اشـاره می کنـد 
کرده انـد. اینهـا  گردشـگران و حتـی اهالـی منطقـه، تنـگ و سـخت و ناامـن  در خرمشـهر فضـا را بـرای 
خودشـان را “حزب اللهـی” می خواننـد ولـی بـا افراطی گـری، زندگی روزمره مردم را سـخت می کنند.«
وی می گویـد: »به دلیـل پـاره ای سـخت گیری ها و ناامنی هـا و تهدیدهـای ایجـاد شـده توسـط ایـن 
برگـزار می کننـد.  آبـادان  را در  از اهالـی خرمشـهر جشـن ها و مراسـم عروسـی خـود  تندروهـا، برخـی 
کـه پیگیـر حقـوق مـردم باشـد و نیـروی  کار نیسـت  کـه شـورای شـهری در  خ می دهـد  ایـن درحالـی ر

کنـار می کشـد.« انتظامـی هـم خـود را از موضـوع 
کـم بـود، تنهـا بـا تکیـه  کارآیـی در خرمشـهر حا گـر مدیریـت شـهری متخصـص و  طاهـره می افزایـد: »ا
کند.« گردشـگری شـهر می توانسـت آبادانـی و رفـاه بیشـتری بـرای اهالـی منطقـه ایجـاد  بـه پتانسـیل 

شهری بدون شورا
کـه شـهردار خرمشـهر  کـه خرمشـهر بـدون شـورای شـهر اداره می شـود. از فروردیـن ۱۳۹۴  ماه هاسـت 
برکنـار و سرپرسـتی بـرای شـهرداری انتخـاب شـد، چالـش جـدی و دعـوا بـر سـر انتخـاب شـهردار و 

گسـترش یافـت. کار مدیریـت شـهری،  ادامـه 
گسـترده و جدی اعضای شـورای اسـالمی شـهر برای انتخاب شـهردار خرمشـهر چنان  اختالف های 
کـش و قـوس، سـرانجام و بـه دسـتور اسـتان دار خوزسـتان، شـورای  کـه پـس از چنـد مـاه  حـاد شـد 

اسـالمی خرمشـهر منحـل شـد و ایـن شـهر در عمـل بـدون شـورا و شـهردار شـد.
کشـور و دیوان عدالـت اداری و دیگر  اعتـراض اعضـای شـورا و پی گیری هـای بعـدی از طریـق بازرسـی 
مراجـع نیـز ظاهـرا بی نتیجـه مانـد. این چنیـن، شـهر بـدون شـورا و شـهردار بـه بقـای پـر حاشـیه و 

مشـکل خـود ادامـه داد و در انتظـار انتخابـات شـوراهای پنجـم نشسـت.
ایسـتاده اند و اسـتقرار شـورای  انتخابـات شـوراهای پنجـم  انتظـار  کـه در  کـم نیسـتند شـهروندانی 
کـه مشـکل فقـر و  کـه تغییـر و بهبـودی در وضـع اسـف بار آنـان به وجـود آیـد. به خصـوص  آتـی؛ شـاید 

بـی کاری در شـهر محسـوس اسـت.
کارهـا و  غ التحصیـل مهندسـی اسـت و بیـکار؛ او می گویـد: »بـه شـکل عجیبـی برخـی از  مسـلم، فار
بـه  یـا ترمیـم پیاده روهـا و مـوارد مشـابه،  کنـار خیابـان  گذاشـتن  پروژه هـای سـاده، ماننـد جـدول 
ج از شـهر؛ درحالی کـه حتـی مراجـع رسـمی، آمـار  کار خـار پیمانـکاران غیربومـی داده شـده و نیـروی 
کار جـوان و متخصـص در  بیـکاران جـوان شـهر را بیـش از ۳۰ درصـد می داننـد و پتانسـیل و نیـروی 

شـهر زیـاد اسـت.«
کارآمـد و متخصـص و مجربی در خرمشـهر  گـر مدیریـت شـهری  کـه معتقدنـد ا کنش گرانـی  کـم نیسـتند 
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گـر دلبسـته خرمشـهر باشـد و بـه فکـر اهالـی آن، و نـه در اندیشـه  کار باشـد و در شـورا مسـتقر، و ا بـر سـر 
مصالح سیاسی و جناحی و باندی و قومی و قبیله ای، می شود به خیلی از مشکالت شهر پایان داد.
کار دشـواری اسـت؛ نـه اصـالح وضـع  نـه سـاختن پیـاده رو بـرای بلـوار نقـدی و خیابان هـای دیگـر 
ایسـتگاه های  بـه  دادن  سـامان  نـه  اسـت؛  غیرممکـن  اقدامـی  آن هـا  آسـفالت  ترمیـم  و  خیابان هـا 
کنـار آن سـخت خواهـد بـود؛ نـه  کسـی و دسـت فروش ها و دیـواره سـاحلی و جمـع آوری زباله هـای  تا
کار پیچیـده ای اسـت؛ و نـه تغییـر وضـع جـاده  بهبـود بخشـیدن بـه بـازار صفـا و بـازار روز و بلـوار امـام 
کاسـتی ها  گاهـی و جـاده محـرزی و آلبونایـی بـه برنامه ریـزی زمان بر نیاز دارد؛ و نه دیگر  پشـت اداره آ

و مشـکالت خرمشـهر.
کـه بـرای بهبـود  گیـرد  کاش مدیریـت شـهر و شـورای خرمشـهر دراختیـار متخصصـان دلسـوزی قـرار 
زندگـی مردمـان منطقـه، وقـت بگذارنـد؛ و نـه آن کـه شـورای پنجـم بهانـه ای شـود و دسـتآویزی برای 

سـودجویی شـخصی و بانـدی و منازعه هـای بی حاصـل.
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نویسنده: آسیه نظری
استان: مرکزی

ک شهر: ارا
چالش ها:

کارآمدی شورا • نا
• افسردگی

• نوسازی شهر 

در دنیـای امـروز، شـهر تنهـا مکانـی بـرای فعالیـت اقتصـادی، تحصیـل و خریـد نیسـت. شـهر بایـد 
کار و  غ از  کـه در آن مـردم می تواننـد بـرای سـاعاتی فـار مکانـی بـرای زندگـی و آرامـش باشـد، مکانـی 
کننـد، بـا هـم فکـران و دوستان شـان  دغدغه هـای اقتصـادی، در مکان هـای عمومـی بـا هـم تفریـح 
کار روزانـه را از شـانه هایشـان بردارنـد. امـا اینهـا دقیقـا  کننـد و از ایـن طریـق بـار خسـتگی  معاشـرت 
کـه  بـه همیـن دلیـل اسـت  کنیـد. شـاید  ک پیـدا  ارا کـه نمی توانیـد در شـهر  گی هایـی هسـتند  ویژ

افسـردگی و انـدوه در چهـره شـهر و مردمانـش، توجـه هـر تـازه واردی را بـه خـود جلـب می کنـد.
گذشـته، ۱۰۵روز  کـه بـا سـرب و دود آمیختـه شـده اسـت. ایـن شـهر طـی سـال  ک شـهری اسـت  ارا
کـه عمدتـا  گذاشـت و بـر اسـاس یـک محاسـبه، ایـن آلودگـی  آلودگـی و هـوای ناسـالم را پشـت سـر 
ک تمـام  ناشـی از بی مسـئولیتی صنعتگـران شـهر اسـت، سـاالنه بـه قیمـت جـان ۳۰۰ نفـر از مـردم ارا
کـرده اسـت. بیشـتر  کـه چهـره شـهر را غبـار آلـود و غمگیـن  می شـود. امـا ایـن تنهـا آلودگـی نیسـت 

شورایی برای نجات »اراک« از افسردگی
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ک ناراحت و افسـرده هسـتند، بـه اتفاق یک جواب  کـه چرا مردم ارا کـی بـه ایـن سـوال  شـهروندان ارا
ک هیـچ مـکان تفریحـی نـدارد. می دهنـد: ارا

که  که با وجود این همه آلودگی و هزینه هایی  کی را آزار می دهد این اسـت  که شـهروندان ارا سـوالی 
ک از نظر سـرانه فضای سـبز و مکان های  بـه خاطـر صنایـع ایـن شـهر پرداخـت می کننـد، چـرا بایـد ارا
کـه مسـتقیما بـه  کشـور را داشـته باشـد؟ ایـن سـوالی اسـت  تفریحـی یکـی از پایین تریـن رتبه هـای 

وظایـف نماینـدگان شـورای شـهر و شـهرداری مربـوط می شـود و هنـوز بی پاسـخ مانـده اسـت.

سرگردان بین خیابان ملک و عباس آباد
ک اسـت، می گویـد: »همـه مسـئوالن شـهر از امـام جمعـه  کـه دانشـجوی دانشـگاه آزاد ارا محمـود 
در  مـدام  کـی  ارا جوانـان  چـرا  کـه  می کننـد  انتقـاد  مـا  از  مـدام  بسـیج  و  سـپاه  فرماندهـان  تـا  گرفتـه 
کـه نگـران  خیابان هـای ملـک و عبـاس آبـاد قـدم می زننـد، امـا یکـی نیسـت بـه آن هـا بگویـد شـما 
حاضـر  حـال  در  نمی سـازید؟  وفرهنگـی  تفریحـی  فضاهـای  شـهر  مرکـز  در  چـرا  هسـتید  جوان هـا 
گذرانـدن وقت شـان شـده و ایـن مهـم  خیابان هـای شـهر بـرای نسـل جـوان تبدیـل بـه تنهـا محـل 

نتیجـه چنـد سـال عملکـرد خـود آن هـا اسـت.«
پـارک بـدون دار و درخـت، مـکان  ک جـز مـوزه حمـام چهارفصـل و یـک  او ادامـه می دهـد: »در ارا

نـدارد. دیـدن مـوزه هـم مگـر چندبـار می توانـد جـذاب باشـد.« تفریحـی دیگـری وجـود 
افسـردگی  مشـکل  دربـاره  می کنـد،  کار  شـهر  کتابفروشـی های  معـدود  از  یکـی  در  کـه  هـم  سـمانه 
کالفـه می شـویم امـا دریـغ از پیـدا  کی هـا می گویـد »روزهـای تعطیـل و خصوصـا جمعه هـا در خانـه  ارا
کـه بتوانیـم بـه آنجـا برویـم و روز خـود را در آن بگذرانیـم. چهـره  کـردن یـک مـکان تفریحـی مناسـب 
گـر بیـرون برویـم،  کـه ا شـهر در روزهـای تعطیـل آنقـدر افسـرده و دل مـرده و غـرق در سـکوت اسـت 

بی اختیـار غـم بیشـتری بـه سـراغمان می آیـد.«
که بـه علت آلودگی هوا و ترافیک، بیشـتر ترجیح  کـه مـادر و خانـه دار اسـت با اشـاره به این  الهـام هـم 
کـوه سـرخه یـا  می دهـد در خانـه بمانـد، می گویـد: »تنهـا تفریـح مـا در ایـن شـهر دود زده، رفتـن بـه 
کـه فاقـد هرگونـه امکانات رفاهی اسـت و پـارک جنگلی هـم تکراری  کـوه سـرخه  پـارک جنگلـی اسـت. 

کسـل کننده شـده اسـت.« و 

بی تعارف، شهر زشت و بد قواره است
ک دانشـجو بـود با اشـاره به تجربه شـخصی خـود به نکته  کـه مدتـی در ارا احسـان، جوانـی ۳۲ سـاله 
ک اشـاره می کنـد. او می گویـد: »دو سـال پیـش بعـد از ده سـال بـرای  مهمـی دربـاره سـیمای شـهر ارا
که شـاهدش بودم این بود  ک رفتم. چیزی  گرفتـن مـدرک تحصیلـی ام از دانشـگاه دوبـاره به شـهر ارا
کـه شـهر تقریبـا هیـچ تغییـری از نظـر امکانـات شـهری، وضعیـت خیابان هـا، و مکان هـای تفریحـی 

کهنه تـر و فرسـوده تر شـده بـود.« کـه قبـال وجـود داشـت  نکـرده بـود و فقـط همـان چیزهایـی 
کـه مـن دیـده ام و ایـن  ک یکـی از بی قواره تریـن شـهرهایی اسـت  او ادمـه می دهـد: »بی تعـارف، ارا

شایسـته مـردم مهربـان و خونگـرم ایـن شـهر نیسـت.«
کـه روی شـان  سـمانه هـم بـا تاییـد نظـرات احسـان می افزایـد: »خانه هـای بـدون نمـا، دیوارهایـی 
کـه هنـوز  گهـی نصـب شـده، ماشـین های قراضـه، خانه هـای بدقـواره، سـنگ فرش های نامرغـوب  آ
می شـوند،  بارندگـی  در  آب  از  چالـه ای  و  می شـوند  شکسـته  نگذشـته  آن هـا  نصـب  از  ماهـی  یـک 
کـه مردم بـه جـای انداختن آشغال هایشـان  آسـفالت های تکـه تکـه و سـطل های زبالـه سـر ریـز شـده 
درون آن، اطرافـش را پـر از زبالـه می کننـد و درختـان بریـده شـده، همـه باعـث از شـکل افتـادن شـهر 

شـده اند. بـا دیـدن این هـا فقـط دلمـان می گیـرد.«
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پارک بانوان، راه حلی ایدئولوژیک و ناقص
کنـار دیگـر مشـکالت شـهری ناشـی از نبـود امکانـات تفریحـی  کـه در  ک  مشـکل افسـردگی مـردم ارا
کـه از نظـر مسـئوالن شـورای شـهر و شـهرداری دور مانـده باشـد. ایجـاد »پـارک  اسـت چیـزی نیسـت 
کـه اختصاصا برای تفریح و سـرگرمی زنان اسـت، یکی از راه حل های شـورا  بانـوان« بـه عنـوان مکانـی 
گذشـته بـوده اسـت. بحـث راه انـدازی ایـن پـروژه، تقریبـا از دو دهـه  ک در دوره هـای  و شـهرداری ارا
گفتـه  گرفـت. بـه  پیـش آغـاز شـد و در دوره سـوم شـورای شـهر در سـال ۱۳۸۶ شـکل اجرایـی بـه خـود 
ک، ایـن پـارک در ماه هـای آینـده در دسـترس شـهروندان  اشـرف بهـادری از اعضـای شـورای شـهر ارا

کـی نظـرات متفاوتـی دربـاره ایـن پـارک دارنـد. گرفـت. امـا زنـان ارا کـی قـرار خواهـد  ارا
ک اسـت بـا انتقـاد از ایجـاد پـارک تـک جنسـیتی در ایـن شـهر و بیان  کـه از فعالیـن اجتماعـی ارا شـیوا 
اینکـه عالقـه ای بـه رفتـن بـه ایـن پـارک نـدارد، می گویـد: »می گوینـد ایـن پـارک  بـرای حفـظ امنیـت و 
آرامـش روانـی زنـان اسـت. زنـان مگـر در زندگی روزمره شـهری امنیـت دارند؟ به نظر مـن این پارک ها 
بیشـتر توهیـن بـه زنـان اسـت. آیـا زنـان بایـد محصـور باشـند تـا جامعـه در امنیـت باشـد؟ ایـن دیگـر 
کار، زنـان را از دسـترس مـردان دور نگـه می دارنـد تـا مـردان نتواننـد  امنیـت نیسـت. در واقـع بـا ایـن 
کـردن حصارهای عمومی بـرای زنان،  کننـد.« بـه عقیـده او، بـه جای درسـت  امنیـت آن هـا را تهدیـد 

بایـد مـردان را آمـوزش داد تـا از نگاه هـای جنسـیتی بـه زنـان دسـت بردارنـد.
ک بـا توجـه بـه نبـود هیچ گونـه امکانـات  زهـرا امـا نظـر دیگـری دارد. بـه عقیـده او در شـهری مثـل ارا
تفریحـی و همیـن طـور فرهنـگ سـنتی جامعـه، ایـن نـوع پارک هـا فعـال تنهـا امـکان زنـان بـرای تفریح 
کـردن زنـان از مـردان راه حـل نیسـت.  کـه جـدا  و سـرگرمی هسـتند. بـا ایـن حـال او هـم معتقـد اسـت 
زهـرا می گویـد: »ایـن پـارک  شـاید نیازهـای فردی زنان را پاسـخ بدهد اما در نهایت یـک امکان ناقص 

کنـم.« اسـت چـون مـن نمی توانـم همـراه دختـر و همسـرم و بـه شـکل خانوادگـی تجربـه اش 

ک نیازمند شورایی متفاوت ارا
ک بـه ایجـاد مکان هـای تفریحـی و سـرگرمی  کـه بی توجهـی مسـئوالن شـهری ارا شـیوا معتقـد اسـت 
و  بسـته  ذهنیـت  از  ناشـی  باشـد،  بودجـه  کمبـود  از  ناشـی  کـه  آن  از  بیـش  جوانـان  و  زنـان  بـرای 
و  جشـن ها  برگـزاری  بـا  و  زیـاد  بودجـه  صـرف  بـدون  »حتـی  می گویـد:  او  اسـت.  آنـان  ایدئولوژیـک 

بازگردانـد.« شـهر  بـه  را  شـادی  و  شـور  می تـوان  هـم  مختلـف  فسـتیوال های 
نـگاه  کـه  شـورا،  صحـن  بـه  افـرادی  فرسـتادن  بـرای  فرصتـی  پیـش رو،  انتخابـات  شـیوا  عقیـده  بـه 
متصلبـی بـه تفریـح و سـرگرمی جوانـان و زنـان نداشـته و مشـکل افسـردگی مـردم را بـه عنـوان یـک 
ک در  اولویـت در نظـر بگیرنـد. او بـا اشـاره بـه تجربـه حضـور خانـم فربیـا آباقـری در شـورای شـهر ارا
دوره هـای پیـش می گویـد: »ایشـان بـه لحـاظ فکـری از بسـیاری از اصالح طلبـان هـم پیشـروتر بـود 
کـه می تـوان بـا فرسـتادن افـرادی ماننـد او بـه شـورا، زمینـه را بـرای تحـول در  و ایـن نشـان می دهـد 

کـرد.« شـهر فراهـم 
کـز تفریحـی و  کـی فقـط بـا ایجـاد مرا کـه مشـکل افسـردگی جوانـان ارا البتـه او خاطـر نشـان می کنـد 
پارک هـا حـل نمی شـود، بـدون حـل مشـکالت سـاختاری مثـل آلودگـی، فقـر و بـی کاری نمی تـوان بـه 

کـرد. ترغیـب جوانـان بـه مانـدن در شـهر و مهاجـرت نکـردن، امیـدوار 
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نویسنده: حمیدی 
استان: مازندران

شهر: نوشهر و چالوس
چالش ها:

• فساد در شورا
• شوراهای روستایی

ک  • واسطه گری در فروش اما

از اولیـن تجربـه شـورا بـا نـام انجمن هـاى اسـالمی در روسـتاها از ابتـداى اسـتقرار جمهـورى اسـالمی 
کـه پنجمیـن انتخابـات شـوراهای اسـالمی شـهر و روسـتا در آخـر اردیبهشـت  تـا امـروز و ایـن دوره، 
مـاه جـاری برگـزار خواهـد شـد، شـوراى اسـالمی روسـتاها تفاوت هـاى بسـیارى به خـود دیـده و رونـد 

کـرده اسـت. خاصـی را طـی 
گسـترش تکنولوژی ارتباطات و افزایش  رشـد آمار جوانان تحصیلکرده در روسـتاها از یک سـو، و نیز 
ضریـب نفـوذ و حضـور ابزارهـاى اطالع رسـانی از سـوی دیگـر، بـه عنـوان برخی از علل و دالیـل تغییر و 

تحول در فضای روسـتاها و نیز به تبع آن در شـوراها قابل اشـاره هسـتند.
کـه  الـف کالى چالـوس، روسـتاهاى دور افتـاده اى محسـوب نمی شـوند  دیگـر موسـی آباد نوشـهر و 

کنایـه از آن هـا نـام ببرنـد. برخـی شهرنشـینان بخواهنـد بـه 
اجتماعـی داراى صفحه هـاى فیسـبوک  مـدد شـبکه هاى  بـه  روسـتاها  تمامـی  تقریبـا  اینکـه  نکتـه 

شوراهای روستایی و واسطه گری در 
فروش امالک
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یـا  و  دیـار  آن  جوانـان  و  عالقمنـدان  سـوى  از  اطالع رسـانی  تلگرامـی  کانال هـاى  و  گرام  اینسـتا و 
کـه تـوان و ظرفیـت و همینطور عملکرد شـوراها را به  دهیارى هـا و شـوراها شـده اند؛ امـکان و وضعـی 
تفضیـل توضیـح می دهنـد یـا در معـرض نقـد و ارزیابـی و داوری شـهروندان و اهالـی منطقـه و محـل 

می دهنـد. قـرار 
بافـت جغرافیایـی شـمال ایـران و حاشـیه دریـای مازنـدران، روسـتاهای ایـن منطقـه را پرشـمارتر از 
کشـور به  که به دلیل آب و هوای خاص شـمال  کـرده اسـت. شـمار ایرانیانی  خیلـی نقـاط دیگـر ایـران 

کـم نیسـتند؛ بـه خصـوص در ایـام تعطیـالت، و از پایتخت. ایـن مناطـق سـفر می کننـد نیـز 
شـمال ایـران البتـه روزگارى نـه چنـدان دور، سـبزتر از امـروز بـوده؛ تغییـرات اقتصـادی و خیـز بسـاز و 
کـرده اسـت؛ آنجـا  بفروش هـا و زمین بـازان بـه ایـن منطقـه، تغییـرات نـه چنـدان اندکـی در آن ایجـاد 
کـه پیـش  کـه اهمیـت و توجـه بیشـتر و دقیق تـر بـه جایـگاه شـوراهاى روسـتایی و دهیـاران، هـر دوره 

مـی رود حسـاس تر و ملموس تـر می شـود.

هجوم به سرزمین سبز و خوش آب و هوا
گسـترده بـراى خریـد و تملـک زمین هـاى سـبز حاشـیه جنـگل و مراتـع تـا نقطـه صفـر سـاحلی  هجـوم 
کـه متاسـفانه دسـت کم دو دهـه ای اسـت رونـدی فزاینـده یافتـه، به طـور جـدى و  کشـور  در شـمال 
که  گفت  محسـوس و مشـدد از اوائل دهه نود خورشـیدى وارد فاز جدیدی شـده و با افسـوس باید 

بـا شـتاب بیشـترى هم چنـان پیش مـی رود.
کالن ایـن خریـد و یـا تصاحـب زمین های سرسـبز و مراتع بی شـک در سـایه همراهی  در مقیاس هـاى 
کمال تاسـف  گوار در  خ می دهـد؛ این وضع نا کز قـدرت و ثروت ر یـا سـکوت تـوام بـا رضایـت برخـی مرا
کار  کـه دسـتگاه قضایـی مسـتقل و شـجاع و بی طرفـی در  چنـدان جـاى نظـارت نـدارد؛ بـه خصـوص 
صاحـب  شـبه نظامی  و  نظامـی  سـازمان های  خصـوص  بـه  حکومـت  بـا  مرتبـط  نهادهـای  نیسـت. 

گشـوده بـرای اقـدام خودسـرانه و غیرقانونـی یـا فراقانونـی دارنـد. اختیارنـد و دسـتی 
کاربـردى زمین هـاى بکـر و نـاب  امـا در إلیه هـاى دیگـر )میانـی و پایین دسـت( بـراى خریـد و تغییـر 

کشـاورزى و مراتـع نیـاز بـه تاییـد و همراهـی شـوراهاى روسـتایی بـراى ایـن مهـم، اسـت.
بـه همیـن جهـت در سـال هاى اخیـر جریانـی غریـب و پیچیـده و مدیریـت شـده و دقیـق، بـه شـکلی 
کارشناسـان اراضـی ادارات جهـاد  »خودجـوش«! و سـازمان یافتـه از اعضـاى شـوراهاى روسـتاها بـا 
و  فراوانـی  بـه  کـه  ک  امـال واسـطه گرى مشـاوران  بـا  و همینطـور  و بخشـدارىهاى منطقـه  کشـاورزى 
کوهسـتانی  کوهسـتانی و حتـی دورافتاده تریـن روسـتاهاى  متنـوع در حاشـیه جاده هـاى سـاحلی و 
کـه براحتـی بـا دریافـت ارقامـی  گرفتـه اسـت؛ جریانـی  فعـال هسـتند و بسـیار یافـت می شـوند شـکل 
کاربـرى و سـاخت بنا، اقـدام به فروش  نجومـی از خریـدار بـا قـول انجـام مراحـل دریافـت مجـوز تغییـر 

کشـاورزی و مراتـع سرسـبز می کنـد. زمین هـاى 

شوراها و غارت فضای سبز شمال
کـرد؛  در متـن و بسـتر پیش گفتـه نبایـد از نقـش شـوراهای متخلـف یـا برخـی اعضـای شـوراها، غفلـت 
کـه شـوراها به عنـوان  کارسـاز اسـت؛ چـرا  کـه از آن یـاد شـد، نقـش شـورا بسـیار موثـر و  در زنجیـره اى 
نماینده فرماندارى ها و در واقع دولت، قدرت تایید و رد درخواسـت های اینچنینی را دارا هسـتند.
کـه از دوره دوم شـوراها تصویـب شـد، می بایسـت دو درصد از مبلغ  از سـویی دیگـر، بنـا بـر مصوبـه اى 
نهایـی فـروش زمین هـاى حـوزه روسـتایی بـه حسـاب درآمـد شـوراها واریـز شـود؛ ایـن یعنـی انگیـزه 
که مصوب شـده  شـوراهاى روسـتایی در تشـویق و تسـریع فروش زمین ها براى رسـیدن به درآمدى 
کشـور را  کـه منافـع و مصالـح درازمـدت اهالـی و منطقـه و  و وجهـی قانونـی یافتـه اسـت. درآمـدی 
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کوتاه مـدت و زودگـذر شـوراها می کنـد. قربانـی منافـع و مصالـح 
کـه عملکـرد شـوراهاى روسـتایی در ایـن بخـش و عرصـه قانونـی  هرچنـد در ظاهـر به نظـر می رسـد 
که  کشـور موارد بسـیارى را نشـان می دهد  کاوشـی در مناطق شـمال  اسـت؛ اما جسـتارى میدانی و 
گاهـی غیرقابـل بـاور جابجـا و دسـت بـه دسـت  در ایـن مـدل خریـد و فروش هـا مبالـغ قابـل توجـه و 
گاه نجومـی می شـود و بـرای پیشـبرد مقاصـد خریدار/خریداران زمیـن، فراتر از  کـه  می شـود؛ مبالغـی 

دو درصـد مصـوب شـده، بـه حسـاب شـخصی عضـو یـا اعضـا شـورا واریـز می شـود.
گـزارش می دهد: »متاسـفانه  کیـد بـر ایـن نکته،  کنش گـران مدنـی مازنـدران، ضمـن تا حسـن یکـی از 
کـه در روسـتایی حاشـیه شـهرى مرکـزى در اسـتان مازنـدران، و تنهـا در یـک فقـره،  خبـر موثـق دارم 
کرده اسـت؛ در موردى دیگر و در روسـتایی  شـوراى اسـالمی ۷۰۰ میلیـون تومـان غیرقانونـی دریافـت 
کشـاورزى بـه مسـاحت ۵٠٠٠ متـر مربـع فقـط بابـت  کمتـر از هـزار نفـر جمعیـت در فـروش زمیـن  بـا 
کاربـردى مبلـغ ۲۰۰ میلیـون تومـان از خریـدار توسـط اعضـا شـورا دریافـت شـده  موافقـت بـا تغییـر 

اسـت.«
کارشناسـان محترم  کیـد می کنـد: »متاسـفانه ایـن مبالـغ با هماهنگی انجام شـده بین شـورا و  وی تا

أراضی تقسـیم می شـود.«
»فرامـوش  می کنـد:  اضافـه  اسـف بار،  وضـع  منتقـد  و  مزبـور  تحـوالت  از  مطلـع  مدنـی  کنش گـر  ایـن 
)کشـاورز(  فروشـنده  کـه  اسـت  از مابه التفـاوت قیمـت معاملـه اى  ایـن دریافتی هـا جـدا  کـه  نکنیـم 
دریافـت می کنـد و خریـدار می پـردازد. یعنـی بـراى مثـال، زمینـی بـه قیمت متـر مربعی ۱۰۰ هـزار تومن 
کمتـر از نصـف را دریافـت می کنـد و  گاهـی نصـف و یـا  کشـاورز صاحـب زمیـن  فروختـه می شـود ولـی 

ک تقسـیم می شـود.« باقـی بیـن شـورا و مشـاور امـال
کنش گـران مدنـی منطقـه نیـز ضمـن تایید ایـن ارزیابی، بـا انتقـاد از وضع جاری  محمـد یکـی دیگـر از 
کـه در سیسـتم  کارهایـی اسـت  کـه »ایـن مـدل امـروزه یکـی از رایج تریـن  می افزایـد و تکمیـل می کنـد 

گلسـتان معمول اسـت.« گیالن و مازندران و نیز  کشـور از  شـوراهاى روسـتایی در شـمال 
کرسـی  کـه از منظـری، رقابـت در رسـیدن بـه  او اضافـه می کنـد: »متاسـفانه بـه همیـن دلیـل اسـت 
کمتـر از رقابـت بـرای راه یابـی بـه شـوراهای شـهرها  گـر اهمیتـی  شـوراها در روسـتا در ایـن مناطـق ا

کمتـر از آن هـم نیسـت.« نداشـته باشـد، 
وی از همیـن زاویـه می گویـد: »واقعیـت تلخـی اسـت؛ اما چه بسـا امروزه افراد تحصیلکرده بسـیارى با 
کـه در این  کارشناسـی ارشـد و حتـی در مـواردى دانشـجوى دکتـرا هـم دیـده شـده  مـدارک تحصیلـی 

کرده اند.« مناطـق، بـراى انتخابـات شـوراها نام نویسـی 
کـه »مـن نمی خواهـم بگویـم همـه نامزدهـا انگیـزه مالـی و دلیـل اقتصـادی  محمـد تصریـح می کنـد 
امـا  هسـتند؛  مهـم  نهـاد  ایـن  از  سـود جویی  پـی  در  یـا  دارنـد  شـوراها  انتخابـات  در  ثبت نـام  بـرای 
گروهـی در پـی قـدرت ناشـی از ورود بـه ایـن نهـاد و نیز  گـر برخـی در پـی منزلـت هسـتند و یـا  باالخـره ا
کـه جماعتی نـه چندان  گـوار این اسـت  بعضـی بـه دنبـال خدمت رسـانی بـه اهالـی محـل، واقعیـت نا

کم شـمار هـم مقاصـد و انگیزه هایـی ناصـواب و نادرسـت، بـه خصـوص مالـی و اقتصـادی دارنـد.«
گر  کنش گـران مازنـدران نیـز بـا تاییـد مالحظات دوسـتان خـود، اضافه می کنـد: »ا جـواد یکـی دیگـر از 
قـرار باشـد ایـن رونـد ادامـه یابـد فاجعـه ای بـه تمـام معنـا پیـش از موعـد فراخواهـد رسـید: تبدیـل 
در  و  می آورنـد  در  سـر  زمیـن  از  چ  قـار ماننـد  کـه  رنگارنگـی  ویالهـاى  بـه  ایـران  شـمال  زمین هـاى 
کشـاورزان دیـروز بایسـت نقش سـرایدار را براى آپارتمان هـا و ویالها و  آینـده اى نزدیـک روسـتاییان و 

کننـد.« مجتمع هـای مسـکونی جدیـد، در زمین هـای دیـروز خـود، ایفـا 
وی هم چنیـن می گویـد: »مشـکل اشـتغال جوانـان اعـم از تحصیلکـرده و یـا غیـر آن، هزینـه بـاالى 
کشـاورزى، و نبـود مدیریـت و سـاختارى درسـت از طـرف  تولیـد از نهاده هـا و ماشـین آالت در بخـش 

شهروند خبرنگار

۳۱۹

ک شوراهاى روستایی و واسطه گری در فروش امال



کشـاورزان، برخـی از علـل و دالیـل  دولـت بـراى حمایـت از تولیـد و خریدهـاى تضمینـی محصـول از 
کناره هـای سرسـبز  کشـاورزان و صاحبـان قدیمـی زمیـن در سـواحل شـمالی و  کـه  مهمـی هسـتند 
گری و  مازنـدران را بـراى فـروش زمین هـای اجـدادى و روسـتاى خـود ترغیـب می کنـد و بر طبـل یغما

تخریـب محیط زیسـت و ویران گـری زمین هـای سرسـبز و مراتـع شـمالی می کوبـد.«
و  سـودجویان  دسـت  بـه  گـر  ا روسـتایی  شـوراهاى  بسـتر،  ایـن  در  »متاسـفانه  می کنـد:  اضافـه  او 
گسـترش فاجعـه زمین خـوارى در شـمال  فرصت طلبـان افتنـد، امـکان و مجالـی تلـخ بـراى تکویـن و 

بـود.« ایـران خواهنـد 
کشـور، هم چـون دیگـر نقـاط ایـران، انتخابـی خـوب و  کـه اهالـی شـمال  وی ابـراز امیـدواری می کنـد 
گاهانـه داشـته باشـند و مانـع از ورود افـراد فاقـد صالحیت هـای اخالقـی و تخصصـی اولیـه و الزم بـه  آ

شـوراهای روسـتاها شوند.
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نویسنده: فرامرز روستایی 
استان: مازندران

شهر: تنکابن
چالش ها:

• محیط زیست
• زباله

گردشگری  •

کـم اعتنایـی مسـووالن شـهرداری و ارگان هـای مرتبـط، نـه تنهـا صدمـات  بی توجهـی شـهروندان و 
می کاهـد.  نیـز  مناطـق  آن  جذابت هـای  از  کـه  زده،  کشـور  طبیعـی  مناطـق  بـه  محیط زیسـتی 
کـه  کشـور اسـت  جنگل هـای »دوهـزار« یکـی از مناطـق توریسـتی شهرسـتان تنکابـن واقـع در شـمال 
گردشـگران فراوانـی را بـه سـوی  کوهسـتانی و جاذبه هـای طبیعـی اش،  به دلیـل آب و هـوای معتـدل 

خـود جـذب می کنـد.
کوهسـتانی، دارای آب و هـوای معتـدل  ایـن جنگل هـا فـوق العـاده زیبـا، بـا چشـم اندازهایـی بکـر و 
گـردان و  کـه بـه همـی دلیـل تقریبـا در همـه فصـول سـال قـدرت جـذب طبیعـت  کوهسـتانی هسـتند 

گردشـگران را داراسـت.
کنـار ایـن طبیعـت زیبا باعث زشـتی  کـه در  امـا مشـکل بـزرگ ایـن جنگل هـا زباله هـای فراوانـی اسـت 
اهمیـت  طبیعـت  از  محافظـت  بـه  توریسـت ها  نـه  منطقـه  ایـن  در  متاسـفانه  اسـت.  شـده  آن هـا 

زباله ها، دشمنی برای جاذبه های 
جاده و جنگل های »دو هزار«
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کرده انـد و نـه مسـووالن شـهرداری  می دهنـد و قـدم بـه قـدم ایـن جنـگل را بـا ریختـن زبالـه آلـوده 
بـه خـود زحمـت رفـع ایـن مشـکل را می دهـد. ایـن معضـل در ایـام نـوروز و تعطیـالت تابسـتان اوج 

می گیـرد.
کـه چـرا در  ح می کننـد  کـه درگیـر ایـن دغدغـه بـوده و هسـتند ایـن پرسـش را مطـر کسـانی  برخـی از 

کـه پـر رفـت و آمـد اسـت، شـهرداری از سـطل های زبالـه بـزرگ اسـتفاده نمی کننـد؟! منطقـه ای 
معضـل  ایـن  رفـع  بـرای  تنکابـن  شهرسـتان  شـهرداری  و  شـهر  شـورای  از  خواسـت  مطالبه ایـن  آیـا 
مطالبـه بـه حقـی نیسـت؟ زیبایـی ایـن جنگل هـا زیـر بـاز زباله هـا دفـن شـده اسـت و ظاهـرا نابـود 
گـر داشـت شـاید تصاویـری این چنیـن )کـه در  شـدن ایـن طبیعـت بـرای مسـئولین اهمیتـی نـدارد. ا
گـزارش تصویـری می بینـد( هرگـز توجـه شـهروندان را بـه خـود جلـب نمی کـرد و بیشـتر بـه لـذت  ایـن 

می پرداختنـد. طبیعـت  از  بـردن 

توضیح عکس ها:
مکان: جنگل های دو هزار

زمان: هفته آخر فرورین ۹۶
عکاس: فرامز روستایی- شهروند خبرنگار
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نویسنده: محمد پاینده
استان: تهران

شهر: شهرقدس
چالش ها:

کارآمدی شورا • نا
• فقر و بحران مدیریت

• پروژه های ناتمام

کـه هنـوز اغلـب مـردم آن را بـا نـام قلعه حسـن خـان می شناسـند با جمعیتـی بالغ  شهرسـتان قـدس 
کسـی به این شـهر  گذار  گـر  کالن شـهر تهـران فاصلـه دارد. امـا ا کیلومتـر بـا  بـر ۵۰۰ هـزار نفـر، تنهـا چنـد 

کشـور فاصلـه دارد برایش سـخت خواهد بود. بیفتـد، بـاور اینکـه تنهـا اندکـی بـا پایتخـت 
کردن شـهر  در سـال ۱۳۸۸، درسـت یک ماه قبل از انتخابات، مسـئوالن اسـتان داری تهران به فکر جدا 
قـدس از شـهریار و تبدیـل آن از بخـش بـه شهرسـتان افتادنـد. تابلـوی بخشـداری »قلعه حسـن خان« 
کنان، ایـن تحـول بـدون درنظـر  یـک  شـبه بـه فرمانـداری شهرسـتان قـدس تبدیـل شـد. امـا بـه بـاور سـا
گرفتـن هیـچ  یـک از مولفه هـای توسـعه از جملـه ایجـاد زیرسـاخت های خدماتـی و عمومـی، اختصـاص 

انجـام شـد. اصولـی  برنامه ریـزی  و  بودجه هـای مناسـب 

الحاق به تهران یا تحول آفرینی در شورا؟

شهر قدس و درمان درماندگی مسووالن شهری در حل مشکالت
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از این جا رانده و از آن جا مانده!
کن شهرسـتان قدس اسـت درباره تبدیل بخش قلعه حسـن خان  که معلم دبیرسـتان و سـا مهدی 
بـه شـهر قـدس می گویـد: »بـا جـدا شـدن شـهر قـدس از شـهریار، حـال و روز مـا مصـداق ضرب المثـل 
از اینجـا مانـده و از آنجـا رانـده شـد. دیگـر بودجـه ای از شهرسـتان شـهریار بـه اینجـا اختصـاص داده 
نشـد و بودجـه اختصاصـی خـود شـهر قـدس هـم بسـیار ناچیـز و منابـع درآمـدی آن نیـز بـه علـت فقـر 

عمومـی مـردم خیلـی ناپایـدار بود.«
کارخانـه دنیـای فلـز در وردآورد اسـت در این بـاره می گویـد: »خوشـحالی مـردم  کارگـر  کـه  ابراهیـم هـم 
قلعه حسـن خان از تبدیـل شـدن بـه شهرسـتان خیلـی طـول نکشـید و مـا بـه زودی متوجـه شـدیم 
گـر نـام اینجـا را زعفرانیـه هـم بگذارنـد، قلعه حسـن خان هم چنـان قلعـه حسـن خـان باقـی  حتـی ا

می مانـد.«
کـه در صنایـع  کارگرانـی هسـتند  کنان آن  کـه اغلـب سـا بی توجهـی مسـئوالن بـه وضعیـت ایـن شـهر 
کار می کنند، سـبب انباشـته شـدن مشـکالت و مسـائل شـهری برای مردم  ج  کر واقع در جاده قدیم 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه فرسـوده و غیـر ایمـن بـودن بافـت مسـکونی، مشـکل فاضـالب  شـده، 

کـرد. شـهری و همیـن طـور نیمـه تمـام مانـدن اغلـب پروژه هـای عمرانـی اشـاره 

که چند شبه ساخته شده اند خانه هایی 
کن خیابـان بعثـت اسـت بـه فرسـوده و ناپایـدار بـودن اغلـب خانه هـای  کـه مغـازه دار و سـا فرشـاد 
گفتـه او »در اینجـا  مسـکونی شـهر قـدس بـه عنـوان یکـی از مشـکالت اصلـی شـهر اشـاره می کنـد. بـه 
می تـوان بـا چنـد پـاره آجـر و بلـوک سـیمانی، چهاردیـواری  را بـا دیوارهـای وصله پینـه ای، بـه دور از 

چشـم مامـوران شـهرداری سـاخت.«
کـه خانه شـان را ظـرف چنـد شـب در دوران عـزاداری مـاه محـرم سـاختند:  او خـود بـه یـاد مـی آورد 
کارهـای سـاختمانی از چشـم مامـوران شـهرداری دور  کشـیدیم تـا  »پارچـه سـیاه بزرگـی را جلـو زمیـن 

کار سـاختن خانـه مـا تمـام شـد.« بمانـد. ظـرف ده روز عـزاداری مـاه محـرم 
کـه تـا چنـد سـال پیـش بـه علـت وقفـی  کـه بـرادر و شـریک مهـدی اسـت بـا اشـاره بـه ایـن  سـعید هـم 
کسـی مجـوز سـاخت داده نمی شـد و همـه مجبـور  بـودن نیمـی از زمین هـای شهرسـتان قـدس، بـه 
بودنـد بـه همیـن شـکل خانـه هایشـان را بسـازند، می گویـد: »امـروز هـم خیلـی اوضـاع تغییـر نکـرده 
کـه سرسـری سـاخته شـده اند، بـا دادن رشـوه، مجـوز و  و بـه راحتـی می تـوان بـرای آپارتمان هایـی 

گرفـت.« کار  پایـان 
کـه بـه شـکل غیـر قانونـی و یـا  کـدام از منـازل و آپارتمان هـای مسـکونی شـهر قـدس  گفتـه او هیـچ  بـه 
کوچـک، فاجعـه  بـا دادن رشـوه سـاخته شـده اند، ایمـن نیسـتند و در صـورت وقـوع حتـی یـک زلزلـه 

بزرگـی در شـهر رقـم خواهـد خـورد.

کودکان شهر قدس فاضاب خانگی، هم بازی 
شـهروندان شـهر قدس هم چنین از رها شـدن فاضالب برخی از محله های شـهر، به ویژه ۳۰ متری 
بـه جـوی خیابان هـا شـکایت  انتظامـی و شـهرک ۹ دی  نیـروی  بهـاران، شـهرک  شـورا، ۲۴ متـری 

کـه بـوی نامطبـوع تعفـن  شـان، هـر عابـری را آزار می دهـد. دارنـد، جوی هایـی 
که ۱۰ سـال اسـت شـروع  ح فاضالب شـهر قدس  کن ۳۰ متری شـورا اسـت می گوید: »طر که سـا احمد 
ح تصفیـه  خانـه آن اجرا شـده اسـت. به  شـده، نیمه تمـام روی زمیـن مانـده و تنهـا یـک مرحلـه از طـر
کـه دیگر  همیـن دلیـل مالـکان بسـیاری از سـاختمان ها بـه خاطـر فرسـودگی چاه هـای فاضالب شـان 

کوچه هـا می کنند.« کـردن فاضالب در  قـدرت جـذب آب را ندارنـد، اقـدام بـه رهـا 
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کوچـه بایـد  او بـا انتقـاد از بی توجهـی مسـئوالن شـهرداری ادامـه می دهـد: »مـا بـرای رفت وآمـد در 
کنیـم. فرزندانمـان بایـد بـا هم بازی هایشـان در ایـن محـل بیـن ایـن همـه  از بیـن فاضالب هـا عبـور 
آلودگـی مشـغول بـازی شـوند و خیلـی از بچه هـا هـم در تمـاس بـا آب هـای سـطحی دچـار بیمار هـای 
گاهـی ایـن پسـاب ها و فاضالب هـا بـه منـازل همسـایه ها  عفونـی و پوسـتی شـده اند. از طرفـی دیگـر، 

کنان می شـود.« کـرده و باعـث آلودگـی و بیمـاری سـا نفـوذ 
کـه بارهـا به خاطـر ایـن وضـع و آلودگی محل  کاج اسـت بـا اشـاره بـه ایـن  کن خیابـان  کـه سـا لیـال هـم 
کـرده  امـا اقدامـی  بـا اهالـی بـه شـهرداری، مرکـز بهداشـت و اداره آبفـای شهرسـتان قـدس مراجعـه 
ایـن آب هـای خانگـی  نگرفتـه، می گویـد: »جمـع  شـدن  زمینـه صـورت  ایـن  بازدارنـده در  و  جـدی 
و  نامطبـوع  بـوی  بایـد  همیشـه  و  می دهـد  مـان  محلـه   بـه  زشـتی  چهـره  صبـح  اول  فاضالب هـا،  و 
کنیـم.« او ادامـه می دهـد: »بـا ایـن اوضاع،  حشـرات ناشـی از جمـع  شـدن ایـن فاضالب هـا را تحمـل 
کـه بگوییـم مـا در محیـط شـهری زندگـی  حتـی روی دعـوت میهمـان از روسـتای مان را هـم نداریـم 

می کنیـم.«

کیست؟ مسئول تکمیل پل ورودی شهر قدس 
کارشـان  بیشـتر جمعیـت انبـوه شهرسـتان قـدس در سـاعات اولیـه صبـح بـرای رسـیدن بـه محـل 
کـه در سـاعات پایانـی روز وارد شـهر  ج شـده و عصرهـا برمی گردنـد. انبـوه ماشـین هایی  از شـهر خـار
کار سـخت خسـته شـده اند،  که از یک روز  کرده و مردمی  قدس می شـوند ترافیک سـنگینی را ایجاد 

بایـد مـدت طوالنـی را هـم در ترافیـک بگذراننـد.
بـرای حـل ایـن مشـکل، مسـئولین اقـدام بـه اجـرای پـروژه تقاطـع غیـر همسـطح ورودی شـهر قدس 
کرده انـد امـا بعـد از هفـت سـال هنـوز ایـن پـروژه تکمیل نشـده و معلوم نیسـت چند سـال دیگر مردم 
کننـد. مشـکل ایـن پـروژه  بایـد سـتون های نیمـه کاره و داربسـت های زنـگ زده ایـن تقاطـع را نـگاه 

کـس مسـئولیت تکمیـل آن را بـر عهـده نمی گیـرد. کـه هیـچ  ایـن اسـت 
پـروژه ملـی  یـک  زهـرا حسـینی، عضـو شـورای اسـالمی شـهر قـدس می گویـد: »پـروژه ورودی شـهر 
اسـت و بودجـه و اعتبـارات آن بـر عهـده وزارت راه و شهر سـازی اسـت. بـا ایـن حـال، مـردم از مـا بـه 
کنیـم« در مقابل، نادر  که این مشـکل را بر طرف  عنـوان نماینـده خـود در شـورای شـهر انتظـار دارنـد 
گفتـه اسـت: »تامیـن مالـی پـروژه تقاطـع  محمـدزاده، مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان تهـران اخیـرا 
غیـر همسـطح قـدس به دلیـل قـرار داشـتن در محـدوده شـهر بـر عهـده شـهرداری اسـت و در مرحلـه 

جدیـد شـهرداری هیـچ همـکاری مالـی در ایـن زمینـه نداشـته اسـت.«
کـدام بـه نوعـی از خـود سـلب مسـئولیت  کـه شـورای شـهر و اداره مسـکن و شهر سـازی هـر  در حالـی 
کار در  که بعد از سـاعات طوالنی  می کنند دود این مشـکل در حال رفتن به چشـم شـهروندانی اسـت 
کـز خدماتـی تهـران بایـد بـه خاطـر مانـدن در ترافیـک ورودی شـهر قـدس عـزا بگیرند. کارخانه هـا و مرا

راه حل چیست؟ پیوستن به تهران یا تشکیل یک شورای شهر قوی؟
کـه بسـیاری از شـهروندان و  انباشـته شـدن مسـائل و مشـکالت شـهری در شـهر قـدس باعـث شـده 
کرده و راه حل را در پیوسـتن به تهران  فعالین اجتماعی شـهر قدس از مسـئولین شـهری قطع امید 
کـه تزریـق منابـع مالـی  کننـد. امیرلـو، یکـی از صاحـب نظـران شـهر قـدس بـا اشـاره بـه ایـن  جسـتحو 
بـه ایـن شـهر نـه تنهـا چـاره سـاز نیسـت بلکه مرهمـی موقتی خواهـد بود می گویـد: » الحاق بـه تهران 

تنهـا راه دائمـی حـل مشـکالت شـهر قدس اسـت.«
کابـران فضـای مجـازی شـهر هـم طرفدارانـی دارد. بـه  مطالبـه الحـاق شـهر قـدس بـه تهـران در میـان 
عنـوان مثـال، تعـدادی از شـهروندان بـا راه انداختـن صفحـه فیسـبوکی بـه نـام »قلعـه حسـن خـان 
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پـاره تـن پایتخـت«، خواهـان پیوسـتن شـهر قـدس بـه شـهرداری تهـران هسـتند.
در مقابـل، برخـی دیگـر از فعالیـن اجتماعـی شـهر قـدس نظـر دیگـری دارنـد. مهـدی بـا نامحتمـل 
دانسـتن الحاق شـهر قدس به شـهرداری تهران می گوید: »قدم اول در حل مشـکالت شـهر، تشـکیل 
یـک شـورای شـهر قـوی، متخصـص و متعهـد بـه مـردم اسـت.« بـه عقیـده او مـردم شـهر قـدس بایـد 
کـه برنامـه روشـنی بـرای حـل مشـکالت دارنـد و می تواننـد حـق شـهر را از  کاندیداهایـی  بـا انتخـاب 
کننـد. کشـوری بگیرنـد، بـه شـیوه ای واقع بینانـه بـا مسـائل شهرشـان برخـورد  مسـئولین اسـتانی و 
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نویسنده: زهرا محبیان
استان: لرستان

شهر: خرم آباد
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• انتخابات شورای پنجم

• جوانان

کاندیداهـای تایید صاحیت شـده  فضـای انتخابـات شـورای شـهر خرم آبـاد با مشـخص شـدن 
کاندیداهـا در حـال شـفاف تر شـدن اسـت و بـه  گروه هـا دربـاره  و موضع گیـری افـراد، احـزاب و 
کـه از مدتـی پیـش پشـت درهـای بسـته در حـال  تدریـج نتایـج جلسـات محرمانـه   زمسـتانی 
روکـردن  حـال  در  صنفـی  و  قومـی  سیاسـی،  مختلـف  جریانـات  و  شـده  آشـکار  بودنـد  برگـزاری 

کاندیداهـا هسـتند. روش هـای تبلیغاتـی خـود بـرای چهره کـردن 
انتخابات این دوره ی شـورای شـهر خرم آباد بیش از هر چیز تحت تاثیر اختافات بین شـورای 
که  چهارم و شـهرداران این شـهر قرار دارد و بسـیاری از شـهروندان خرم آبادی امیدوار هسـتند 

گردد. بـا تغییـر ترکیب شـورا، ثبات مدیریتی به شـهر باز

شورایی برای بازگرداندن ثبات مدیریتی 
به خرم آباد
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کار نمی دهد شورا به شهرداران فرصت 
گـودرزی یکـی از فعالیـن اجتماعـی خرم آبـاد بـا اشـاره بـه اینکـه مشـکل اصلـی شـورای چهـارم عـدم 
کرده  که خـود انتخاب  اعتقـاد آن هـا بـه ثبـات مدیریتی اسـت می گوید: »این شـورا دو شـهردار اولی را 
کافـی بـرای اجـرای برنامه هایشـان برکنـار  بـود یعنـی آقایـان نصیـری و مهرابـی را بـدون دادن فرصـت 
کـه مـردم از عملکـرد آن هـا رضایـت نسـبی داشـتند. رابطـه شـورا بـا شـهردار  کـرد. ایـن در حالـی بـود 

سـوم، یعنـی عیـدی بیرانونـد هـم همـواره پـر تنـش بـوده اسـت.«
کـه از جابـه جایـی مکـرر شـهرداران بـه وسـیله شـورای شـهر ناراضـی اسـت، می گویـد: »تـا  سـجاد هـم 
قبـل از آمـدن ایـن سـه شـهردار هیـچ کاری در شـهر خرم آبـاد صـورت نگرفتـه بـود و شـهر مثـل یـک 
کارهـای خـوب را  ویرانـه بـود ولـی آقایـان نصیـری، مهرابـی، و عیـدی بیرانونـد بـا دسـت خالـی ایـن 
که عملکرد این سـه شـهردار را نقد می کنند  کسـانی  انجام دادند و شـهر خرم آباد زیباتر شـده اسـت. 
کـه شـهرداری خرم آباد مثل  از بودجـه و امکانـات شـهرداری خرم آبـاد اطالعـی ندارنـد و فکـر می کننـد 

کافـی در اختیـار دارد.« شـهرداری شـهرهای بـزرگ بودجـه 
از  تعـدادی  صـدای  حتـی  شـهرداری  عملکـرد  در  شـهر  شـورای  اعضـای  کثریـت  ا مخـرب  نقـش 
نماینده هـای خـود ایـن شـورا را هـم درآورده اسـت. عبـداهلل عزیزپـور از اعضـای شـورای خرم آبـاد در 
یکـی از جلسـات شـورا در مـورد دخالـت اعضـای شـورای شـهر در وظایـف قانونـی نهـاد شـهردای و 
کـه شـورای  حضـور بی رویـه در محـل نواحـی شـهرداری، اظهـار داشـت: »بـه صراحـت بیـان می کنـم 

ارگان در خرم آبـاد دخالـت می کنـد.« ایـن  امـورات  شـهر مخـل شـهرداری اسـت و خیلـی در 
که تعدادی از شهروندان  نارضایتی از عملکرد شـورای شـورای شـهر در رابطه با شـهرداران باعث شد 
که یکـی از فعالین  کمپینـی بـرای حمایـت از شـهردار فعلـی بیفتنـد. علـی  خرم آبـادی بـه فکـر تشـکیل 
کمپیـن اسـت می گویـد: »عـدم ثبـات مدیریـت شـهری در خرم آبـاد ضربـه اساسـی بـه بدنـه شـهر  ایـن 

کـرده و پیامدهـای ایـن عـدم ثبـات چیـزی جز شـهری پـر از مشـکل نخواهد بود.« وارد 

گذاری در انتخابات تاش جوانان خرم آبادی برای تاثیر 
کـه ایـن روزهـا فعالیت هـای تبلیغاتـی خـود را تشـدید  کاندیداهـای انتخاباتـی نیسـتند  امـا ایـن تنهـا 
کرده انـد. بـه طـور هم زمـان، فعالیـن اجتماعـی و جوانـان تحصیل کـرده خرم آبـادی هـم تالش هـای 
شـورای  صندلی هـای  کـه  اسـت  ایـن  آن هـا  امیـد  کرده انـد.  آغـاز  مـردم  گاه سـازی  آ بـرای  را  زیـادی 
گذشـته میـان طوایـف و قبایـل مختلـف تقسـیم نشـده و بـه افـراد متخصـص و  شـهر خرم آبـاد ماننـد 

تحصیل کـرده سـپرده شـود.
فرصـت  بـرای  کنـون  ا هـم  و  اسـت  دکتـری  دانشـجوی  کـه  او  اسـت.  جوانـان  ایـن  از  یکـی  عاطفـه 
مطالعاتـی سـه ماهـه در اروپـا بـه سـر می بـرد، می گویـد: »متاسـفانه درصـد باالیـی از اعضـای شـورای 
و  قومـی  مسـائل  به دلیـل  صرفـا  و  نیسـتند  شـهری  امـور  بـا  مرتبـط  تخصـص  دارای  خرم آبـاد  شـهر 
کـه مدیریـت شـهر بـا دخالت هـای نابجـای  طایفـه ای وارد شـورا شـده اند.« بـه عقیـده او تـا زمانـی 
کارآمد قرار داشـته باشـد،  نهادهـای فـرا قانونـی در اختیـار خواننده هـا و نوازنده هـای محلـی و افراد نا

نبایـد چشـم انداز روشـنی را بـرای اداره شـهر متصـور بـود.
کـه از فعـاالن مطبوعاتـی شـهر اسـت انتخابـات پیـش رو را فرصت مناسـبی بـرای تغییر در  رامیـن هـم 
وضعیـت خرم آبـاد می دانـد. او در این بـاره می گویـد: »مـردم خرم آبـاد اغلـب از وضعیـت شـورای شـهر 
و وضعیـت خدمـات شـهری ناراضـی هسـتند و در قیـاس با سـایر شـهرها، شـهر خود را توسـعه نیافته 

کـه ایـن بیـش از هـر چیـز نتیجـه رای خودشـان بوده اسـت.« می بیننـد امـا آن هـا بایـد بداننـد 
گـر بـاز هـم مـردم درگیـر احساسـات و دچـار تعصبـات قومـی و قبیلـه ای شـده و بـدون  بـه عقیـده او »ا
کوچـک خـود یـا افـراد را به منافع  گـر منافـع  گاهـی و شـناخت از تـوان و ظرفیـت افـراد رای بدهنـد و ا آ
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بـزرگ شـهر ترجیـح دهنـد، نـه تنهـا پیشـرفتی حاصـل نخواهـد شـد بلکـه باعـث زائـل شـدن منابـع و 
امکانـات و عقـب راندگـی شـهر خواهنـد شـد.«

وقتی مردم بر اساس ترحم رای می دهند!
گی هـای عجیـب و تقریبـا منحصـر بـه فـرد رفتـار انتخاباتـی مـردم در خرم آبـاد  عاطفـه بـه یکـی از ویژ
گفتـه او »رای از روی ترحـم، یکـی از سـنت های  کـه رای دادن از روی ترحـم اسـت. بـه  اشـاره می کنـد 
کمتـر  کـه  لرسـتان  شـهرهای  سـایر  خـالف  بـر  کـه  به گونـه ای  اسـت  خرم آبـاد  انتخابـات  در  رایـج 
کام انتخابات هـای پیشـین در انتخابات هـای ادوار بعـدی موفـق می شـوند،  چهره هـای تکـراری و نـا
ایـن امـر در خرم آبـاد سـابقه ای طوالنـی داشـته و همـواره چهره هـای شکسـت خـورده پیشـین، یـک 

پـای انتخابـات در ادوار بعـدی هسـتند.«
شکسـت  قبـل  دوره هـای  در  کـه  کسـانی  بـه  ترحـم  اسـاس  بـر  دادن  رای  سـنت  عاطفـه،  گفتـه  بـه 
کاندیداها برغم شکسـت در دوره های قبلی دوبـاره در انتخابات  خورده انـد باعـث شـده، بسـیاری از 

گیرنـد. کـه مـورد ترحـم مـردم قـرار  کننـد بـه ایـن امیـد  ثبـت نـام 
کاندیداهـای شـورای شـهر بـه لحـاظ اقتصـادی و یـا  کـه اغلـب  عاطفـه می گویـد: »مـردم بایـد بداننـد 
کـه بـه خاطـر شکسـت در دوره هـای قبلـی  شـغلی وضعیـت بـه نسـبت خوبـی دارنـد و دلیلـی نـدارد 

مـردم دل شـان بـرای آن هـا بسـوزد و ایـن بـار بـه آن هـا رای بدهنـد.«

خرم آباد به لیست سومی نیاز دارد
در  شـدن  ح  مطـر بـرای  خرم آبـاد  شـهر  شـورای  کاندیداهـای  کثـر  ا اسـتراتژی  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
کـرات حضـوری بـا اقـوام و دوسـتان و  فضـای شـلوغ انتخاباتـی بسـیار شـبیه بـه هـم بـوده و بـه مذا
تلفن هـای  کـردن همـه  شـماره   اضافـه  و  تلگرامـی  گروه هـای  هم طایفه ای هـا و هم چنیـن تشـکیل 

می شـود. منحصـر  هـواداران  تلفـن  دفتـر  در  موجـود 
کانال هـای تلگرامـی در تحلیلـی از رونـد انتخابـات شـورای شـهر خرم آبـاد، بـا  در ایـن میـان یکـی از 
بـه دو نماینـده  مجلـس، چنیـن نتیجه گیـری  کاندیداهـای منتصـب  تشـریح وضعیـت صف بنـدی 
کـه اساسـًا انتخابـات آینـده میـدان رقابـت میان دو جنـاح اصول گرا و اصالح طلـب به رهبری  می کنـد 
کاندیداهـا در صـورت عـدم ورود بـه ایـن دو لیسـت شانسـی  نماینـدگان شـهر خرم آبـاد بـوده و سـایر 

بـرای برنده شـدن ندارنـد.
کـه خبرنـگار اسـت و بـا نشـریات اسـتانی همـکاری می کنـد بـا ایـن تحلیـل موافـق اسـت امـا  نسـیم 
نسـبت به مفید بودن این صف بندی انتخاباتی چندان خوش بین نیسـت. او در این باره می گوید: 
کاندیداهـا از سـوی احـزاب و  کـه اسـاس رأی دادن بـه لیسـت ها و معرفـی  »البتـه بایـد توجـه داشـت 
کارآمـد باشـد،  کاندیداهـای اصلـح  تشـکل ها بـه دالیـل متعـدد می توانـد مفیـد بـوده و در تشـخیص 
که متأسـفانه تنها  ح شـده در این دو لیسـت به روشـنی مشـاهده می شـود  اما با نگاهی به افراد مطر
معیـار تدوین کننـدگان آن ، جهت گیـری صرف سیاسـی بوده و سـایر معیارهای تشـخیص شایسـتگی 
و صالحیـت، از جملـه تخصـص و تجربـه در مدیریـت شـهری و حتـی سـابقه ی مدیریتـی قابـل قبـول 

گرفتـه شـده اند.« در حوزه هـای دیگـر نادیـده 
کـه نخبـگان و شـخصیت های برجسـته و دلسـوز شـهر  بـه عقیـده او در چنیـن فضایـی ضـروری اسـت 
شـامل اسـاتید دانشـگاه، متخصصیـن، و فعالیـن اجتماعـی و اصالح طلب لیسـت سـومی متشـکل از 

کنند. کارشناسـان و مدیـران موفـق و بـا تجربـه و بـا انگیـزه ی خدمـت و آبادانـی شـهر منتشـر 
کـه صرفـا بـه منافـع مـردم و  او ادامـه می دهـد » تحـول خواهـان خرم آبـاد بـه لیسـتی احتیـاج دارنـد 
کاندیداهـا در نظـر  شـهر توجـه داشـته و حساسـیت های بی دلیـل و مخـرب سیاسـی را بـرای معرفـی 
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کـه بـر  کـه صالحیـت افـراد را نـه بـر اسـاس نزدیکـی بـه نماینـدگان و سیاسـت مداران  نگیـرد، لیسـتی 
که لیسـت مردم باشـد  اسـاس قرابـت بـا بدنـه  جامعـه و انگیـزه  خدمت تعیین و تأیید نماید. لیسـتی 
کـه بـدون توجـه بـه نیازهـای واقعـی و ضـروری جامعـه، صرفـًا بـا دیـدگاه  و نـه لیسـت عـده ای خـاص 

سیاسـی بـه میـدان آمـده و در صـدد تقسـیم شـهر بیـن خـود و رقبایشـان هسـتند.«
کـه مـدام هـم افزایـش می یابـد در آسـتانه  گفـت خرم آبـاد بـا جمعیتـی ۴۰۰ هـزار نفـری  در نهایـت بایـد 
کالن شـهر، خرم آباد به شـورایی  کالن شـهر های ایـران اسـت. به عنـوان یک  تبدیـل شـدن بـه یکـی از 
کار خود قرار  گرفتـن از قومیـت و طایفه گرایـی، ثبات مدیریتی را سـرلوحه  کـه ضمـن فاصلـه  نیـاز دارد 
داده و مهم تریـن وظیفـه خـود را ایجـاد شـرایط مسـاعد بـرای جذب سـرمایه گذاری در شـهر بداند. با 
کمبود بودجه های اسـتانی و ملی از سـوی  وجود انبوه جوانان تحصیل کرده و مسـتعد از یک سـو و 
دیگـر، جـذب سـرمایه گذاری تنهـا راهـی اسـت می توانـد نویـد بخـش آینـده ای روشـن بـرای خرم آبـاد 

باشد.
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نویسنده: عاطفه مرادی
استان: البرز

ج کر شهر: 
چالش ها:

• آسیب های اجتماعی
• اعتیاد و فقر
کار  کودکان   •

کتمان ناپذیر اسـت و بر اسـاس آن زنـدان ضرورتی تلخ  کشـور واقعیتی  وجـود معضـالت اجتماعـی در 
کنتـرل امنیـت جامعـه، ناچار باید باشـد؛ اما وقتی جامعه ای تقریبـا بیش از هر ارگان  کـه بـرای  اسـت 
دیگـری زنـدان دارد، ایـن نهـاد بـه جـای ایجـاد امنیـت، خود موجب ناامنی و بحران سـازی می شـود 

ج قابل مشـاهده اسـت. کر که نمونه آن در 

گرفتـن مـوج  گذشـته بـا شـدت  کـه بـه واسـطه نزدیکـی بـه پایتخـت در دهه هـای  ج شـهری اسـت  کـر
کوتـاه »ایران  گرفـت در مدتی  کـه به خود  کالن شـهر تبدیـل شـد و بـا تنـوع جمعیتی ای  مهاجـرت بـه 
کافی.  گرفت. ایرانی بدون مرز و تقسـیم بندی درونی و البته بدون امکانات شـهری  کوچک« لقب 

کرج در میان زندان ها، زندانی است

ضرورت توجه شورای پنجم بر آسیب های اجتماعی، زندانیان و خانواده آن ها 
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کشـور شـامل ندامتگاه  ج زیاد دارد زندان اسـت. چهار زندان بزرگ  کر که  بـا وجـود ایـن، تنهـا چیـزی 
کرده اند و  ج را احاطـه  کر کچویـی از چند سـو  ج، زنـدان قـزل حصـار، رجایـی شـهر و شـهید  کـر مرکـزی 
کـز روزگار می گذرانند، مشـکالت  کـه بـا جرایـم مختلـف ماه ها و سـال ها در این مرا بـا وجـود زندانیانـی 

گونـی بـرای مـردم منطقه به وجـود آورده اند. گونا و مصائـب 
واقعیـت چشـم  ایـن  از  نمی تـوان  زندانیـان،  رعایـت حقـوق شـهروندی خـود  بـر ضـرورت  کیـد  تا بـا 
کـه وجـود زنـدان در میـان مناطـق مسـکونی مشـکالتی را بـرای مـردم آن منطقـه بـه وجـود  پوشـید 
کـز  ج از شـهر بـودن ایـن مرا ج سـاخته می شـدند، بـه خـار کـر کـه زندان هـای  مـی آورد. شـاید روزگاری 
کـز  گذشـته، ایـن مرا گـذر زمـان و رشـد شـهری در اسـتان البـرز در سـال های  توجـه شـده بـود، امـا بـا 

کنـون عمـال در مرکـز مناطـق مسـکونی قـرار دارنـد. ا

نماینده شورا: زمین بدهند زندان ها را جا به جا می کنیم
ج، امـروز ایـن شـهر در  کـر کمیسـیون عمـران شـورای اسـالمی شـهر  گفتـه مریـم قهرمانـی، عضـو  بـه 
ج از شـهر  گـر نمی شـود همـه زندان هـا را بـه خار کـه حتـی ا گرفتـه و ضـرورت دارد  حصـار زندان هـا قـرار 

کـم یکـی از آن هـا بایـد بـه بیـرون از شـهر انتقـال یابـد. کـرد، دسـت  منتقـل 
کـه حـل ایـن  گفتـه بـود  ج نیـز پیشـتر  کـر کمیسـیون فرهنگـی شـورای شـهر  داوود حیـدری، رییـس 
گفتـه او در شـورای سـوم شـهر  معضـل بـه اراده ای فراتـر از شـورای شـهر و اسـتان نیازمنـد اسـت. بـه 
ج قسـمتی از زمین هـای زندان هـا بـه فضـای سـبز تبدیـل شـد و در شـورای چهـارم دربـاره تغییـر  کـر
کاربـری  کچویـی رایزنی هایـی بـا مسـئوالن زنـدان و دانشـگاه پیـام نـور، بـرای تغییـر  کاربـری زنـدان 
زنـدان بـه دانشـگاه انجـام شـد، امـا بـه نتیجـه نرسـید. در واقع شـورای شـهر و باقی مسـئوالن محلی 
ج در تیـر ماه ۱۳۹۲  کر کمیسـیون فرهنگی شـورای شـهر  کـم از زمـان اظهـارات رییـس  ج دسـت  کـر در 
کنـون بـه دنبـال جـا بـه جایـی زندان هـا هسـتند، امـا هنـوز زمیـن مناسـب بـرای ایـن منظـور یافت  تـا 

نشـده اسـت.

کاری بکند کردن موادفروش ها  شورای شهر برای جمع 
ج اسـت. او از فعالیـت تقریبـا  کـر فاطمـه چ. از شـهروندان شـهرک نـور، در حوالـی زنـدان قـزل حصـار 
گلـه دارد و می گویـد: »بافـت جمعیتـی ایـن  علنـی توزیع کننـدگان مـواد مخـدر در منطقـه اختـر آبـاد 
ج  کر کـه تعـداد زیـادی از خانواده هـای زندانیان قـزل حصار و ندامتـگاه مرکزی  منطقـه طـوری اسـت 
کرده انـد. بیشـتر  بـرای راحت تـر شـدن ارتباط شـان بـا عضـو زندانـی خانـواده بـه ایـن جـا مهاجـرت 
کارهـای  آن هـا آدم هـای فقیـری هسـتند و زندگـی پردغدغـه ای دارنـد و بچه هـا و جوان هایشـان بـه 

خـالف رو می آورنـد.«
کـه مسـئوالن بـرای بـاال بـردن  گفتـه او امنیـت مـردم در ایـن منطقـه پاییـن اسـت و الزم اسـت  بـه 
که توزیع مـواد مخدر در مقابل مدرسـه ها  کننـد. ایـن شـهروند بـا بیـان این  کاری  ایمنـی خانواده هـا 
کابـوس  او  شـدن  معتـاد  و  دارم  دبیرسـتانی  پسـر  یـک  »مـن  می گویـد:  می افتـد،  اتفـاق  راحتـی  بـه 
زندگـی ام اسـت و بـه عنـوان شـهروند حـق دارم از مسـئوالن بخواهـم بـرای رفـع مشـکالت زندگـی مـا 

کننـد.« کاری 

خانواده زندانیان آسیب نیستند، آسیب پذیرند
کار می کنـد. ۱۶ سـاله اسـت و عـالوه  کـه در یکـی از مکانیکی هـای اختـر آبـاد  رضـا ر. نوجوانـی اسـت 
کار بـه صـورت شـبانه درس نیـز می خوانـد. او می گویـد: »پـدر مـن بـه خاطـر یـک تصـادف و عـدم  بـر 
ج انتقـال دادند، ما امـکان مالقات  کـر تـوان پرداخـت دیـه بـه زنـدان افتـاد. وقتـی او را بـه قـزل حصار 
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کمک  هفتگـی را از دسـت دادیـم. ۲ سـال مالقـات مـا بـه چنـد مـاه یـک بـار تبدیل شـد و در نهایـت با 
که من و برادرم بزرگ شـده ایم  کنیم و با توجه به این  اقوام توانسـتیم خانه ای در این منطقه اجاره 

کسـی نداریـم و زندگـی خانواده مـان را می گذرانیـم.« کنیـم، تقریبـا بـاری بـه دوش  کار  و می توانیـم 
کـه پـدرش بیش از پنج سـال اسـت در زندان اسـت و سـه سـال از این مـدت را در  رضـا ر. بـا بیـان ایـن 
کار تمـام وقت مادرم، مـن و برادرم  قـزل حصـار بـوده، می گویـد: »بـه خاطـر مشـکالت زندگی عـالوه بر 
کنیـم و االن مـن بـا ۱۶ سـال سـن تـازه توانسـته ام بـه مدرسـه  کار  هـم مجبـور شـدیم از سـن پاییـن 
گرفتـار می شـود هیچ نهاد و  کسـی  کالس دوم راهنمایـی درس می خوانـم. وقتـی  برگـردم و شـبانه در 
گلیم خود را  کنـد و مـا داریم آبرومندانـه  کـه بـه درد او و خانـواده اش رسـیدگی  مقـام مسـئولی نیسـت 

کار خالفـی هـم نمی کنیـم.« از آب می کشـیم و 
کیـد بـر ضـرورت  کار در اسـتان البـرز بـا تا کـودکان  مریـم ق. مدیـر یـک سـازمان مـردم نهـاد در زمینـه 
کـه  کـودکان، می گویـد: »متاسـفانه عـده قابـل توجهـی از بچه هایـی  حمایت هـای اجتماعـی از ایـن 
گاهـی هـر دو والدین شـان در زنـدان  کـم یکـی از والدیـن و  تحـت پوشـش سـازمان مـا هسـتند دسـت 
کـه در مـواردی  هسـتند یـا سـابقه زنـدان دارنـد. مشـکل بیشـتر ایـن خانواده هـا هـم اعتیـاد اسـت 

خرده فروشـی مـواد مخـدر یـا سـرقت های جزئـی ناشـی از فقـر اسـت.«
کمــک و  کــه اغلــب مهاجرنــد، عمومــا آســیب پذیــر و نیازمنــد  گفتــه مریــم ق. ایــن خانواده هــا  بــه 
ــودن یکــی از والدیــن،  ــی ب ــه به دلیــل زندان ک کســانی هــم هســتند  مشــاوره هســتند. در میان شــان 
ــا آن هــا بــه  کرده انــد، امــا نمی تــوان و نبایــد ب ج مهاجــرت  کــر اغلــب پــدر، بــه مناطــق حاشیه نشــین 
کــرد. در واقــع برخــورد حذفــی مشــکالت اجتماعــی جامعــه را حــل  عنــوان معضــل اجتماعــی برخــورد 
ــا امــکان رشــد و آمــوزش  کــودکان آن هــا بایــد حمایــت شــوند ت ــه ویــژه  نمی کنــد، بلکــه ایــن افــراد، ب

مناســب داشــته باشــند.
کیـد می کنـد:  مدیـر ایـن سـازمان مـردم نهـاد فقـر را عامـل اصلـی مشـکالت اجتماعـی می دانـد و تا
و  تدبیـر  بـا  بایـد  کـه  اسـت  خوبـی  ح  طـر شـهری  و  مسـکونی  مناطـق  از  زندان هـا  بـردن  »بیـرون 
کـودکان  برنامه ریـزی درسـت انجـام شـود، امـا در عیـن حـال بایـد از خانواده هـای زندانیـان بـه ویـژه 

گیـرد.« آنـان قـرار  آنـان حمایـت شـود و امکانـات آموزشـی و بهداشـتی مناسـب در اختیـار 
ــرای  ــا اج ــان ب ــد هم زم ــهر بای ــورای ش ــد: »ش ج می گوی ــر ک کار در  ــودکان  ک ــاالی  ــار ب ــه آم ــاره ب ــا اش او ب
کــودکان آنــان  ج بــه بیــرون شــهر، برنامــه ای جــدی بــرای خانواده هــا و  کــر ح انتقــال زندان هــای  طــر
کــردن صــورت مســئله و حرکتــی نمایشــی و بی نتیجــه  ک  ــا ــه انتقــال زندان هــا پ داشــته باشــد. وگرن

خواهــد بــود.«
و  شـهرک ها  و  کیانمهـر  مهرشـهر،  کچویـی،  زنـدان  اطـراف  شـهرک های  و  مـالرد  جـاده  ق.  مریـم 
گوهـر دشـت را از مناطقـی دانسـت  ج و زنـدان قـزل حصـار، و  کـر محله هـای اطـراف ندامتـگاه مرکـزی 

کـه دچـار آسـیب های اجتماعـی فـراوان تـری هسـتند و بـه توجـه بیشـتری نیـاز دارنـد.
بـر مزایـای  ایـران عـالوه  از همـه نقـاط  بـاالی مهاجـرت  بـا میـزان  ج  کـر بـه ویـژه شـهر  البـرز،  اسـتان 
گرفتـن زندان هـای  کـه در مرکـز شـهر قـرار  گونـی فرهنگـی، دچـار مشـکالت فراوانـی اسـت  گونا تنـوع و 
کـز  گسـترش و توسـعه بافـت شـهری یکـی از آن هاسـت. عـالوه بـر تقویـت و افزایـش مرا آن به دلیـل 
ج از شـهر یکـی از راه کارهـای  فرهنگـی، توجـه بـه فرهنگ سـازی و آمـوزش، انتقـال زندان هـا بـه خـار
کـه شـورای سـوم و چهـارم بـا وجـود ارائـه برنامه هایـی بـرای آن هنـوز  کاهـش مشـکالت شـهری اسـت 
ج بـرای  کـر کـه در دور پنجـم، شـورای شـهر  موفـق بـه اجـرای ایـن انتقـال نشـده اند. وقـت آن اسـت 

کنـد. کـردن ایـن تصمیـم عـزم خـود را جـزم  عملـی 
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نویسنده: فوالدگر
استان: فارس

شهر: شیراز 
چالش ها:

• زنان شورا
• انتخابات شورای پنجم

• رقابت های انتخاباتی

شـیراز مرکـز اسـتان فـارس، بـا بیـش از یـک میلیـون و ۹۰۰ هـزار جمعیـت، هم چـون دیگـر شـهرهای 
و  حافـظ  شـهر  می کشـد.  انتظـار  را  پنجـم  شـوراهای  انتخابـات  ایـران،  نقـاط  دیگـر  و  کشـور  بـزرگ 
کثریـت اصول گـرا و رویکردهـا و دیدگاه هـای ایدئولوژیـک را بـرای چهـار سـال  کـه شـورایی بـا ا سـعدی 
کثریـت رأی دهندگان اسـت تا شـورایی متفـاوت رقم خورد، شـورایی  کـرده، منتظـر انتخـاب ا تحمـل 

کـه زنـان و متخصصـان شـهری، حضـوری پررنگ تـر داشـته باشـند.

گـروه اصلـی  کشـور، داوطلبـان نامـزدی انتخابـات شـورا در شـیراز، در سـه  کثـر شـهرهای  هم چـون ا
اصالح طلـب و اعتدال گـرا و حامـی دولـت، اصول گـرا، و نیـز مسـتقل و غیرسیاسـی قابـل دسـته بندی 

. هستند
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افـزون بـر ایـن، داده هـای منتشرشـده از داوطلبـان ایـن دوره، شـامل برخـی اطالعـات قابـل تامـل 
اسـت. یکـی این کـه روزنامه نـگاران بیشـتری هم چـون تهـران بـرای شـوراهای پنجـم نامـزد شـده اند. 
کنونی شـورا برای انتخابـات آتی داوطلب شـده اند؛ نامزدهایی  دیگـر این کـه قریـب بـه اتفـاق اعضای 

کثـر آن هـا متعلـق بـه اردوگاه اصول گرایـی هسـتند. کـه ا
کـه »کمتـر از ۲۰ درصـد  کـرده  کنونـی شـیراز تصریـح  قابـل تامـل و اشـاره آن کـه یکـی از اعضـای شـورای 
کـه این شـورا در  کـرده  اهـداف« اعضـای شـورای چهـارم محقـق شـده و یکـی دیگـر از اعضـا نیـز اذعـان 

جـذب سـرمایه گذاری بـرای شـیراز موفقیتـی نداشـته اسـت.
شـورا،  کنونـی  اعضـای  بیشـتر  کـه  معتقدنـد  شـهر  مدنـی  فعـاالن  برخـی  سیاسـی،  زاویـه  از  هرچنـد 
ایـن  بـر  کنش گـران  از  دیگـر  بعضـی  امـا  ندارنـد؛  پنجـم  شـورای  بـه  راه یابـی  بـرای  چندانـی  شـانس 
کـه شـماری از ایـن اصول گرایـان، به دلیـل برخـورداری از تخصـص و تجربـه، و نیـز نزدیکـی  عقیده انـد 
بـه اعتدال گرایـان و محافظـه کاران عمل گـرا و میانـه رو، از بخـت زیـادی بـرای ورود مجـدد بـه شـورا 

هسـتند. بهره منـد 
کنونـی شـورا و برخـی اعضـای دوره هـای پیـش شـورای شـهر شـیراز، و نیـز عـالوه  افـزون بـر اعضـای 
بـر فعـاالن سیاسـی متعلـق بـه اردوگاه هـای مختلـف، و اضافـه بـر روزنامه نـگاران، بایـد از ثبت نـام و 
کـرد؛ فرمانـده اسـبق نیـروی  یـاد  نامـزدی برخـی چهره هـای نظامـی و شـبه نظامی و امنیتـی شـهر 

انتظامـی اسـتان فـارس ازجملـه چهره هـای شـاخص در ایـن طیـف اسـت.
کـه در میـان  آمـار از رشـد حـدود ۱۰ درصـدی تعـداد داوطلبـان در شـیراز خبـر می دهـد. داوطلبانـی 
آن ها، شـهرداران سـابق مناطق شـیراز، روسـای برخی ادارات و سـازمان های شـیراز، روسـای برخی 
انجمن هـای صنفـی و مدنـی، عـالوه بـر معلمـان و حقوقدانان و برخی از فعاالن سـابق دانشـجویی و 

دیگـر نامزدهـای مسـتقل و منفـرد حضـور دارند.
از  یکـی  در  بهبـودی  و  تغییـر  آن،  پتانسـیل  و  شـورا  امـکان  بـر  تکیـه  بـا  می کوشـند  کـه  نامزدهایـی 

کننـد. ایجـاد  کشـور  شـهرهای  مهم تریـن 

کار نبوده نگاه جامعی در 
کنش گـران مدنـی شـیراز؛ وی ضمـن ابـراز امیـدواری برای  بهـزاد، مهنـدس راه و سـاختمان اسـت و از 
کالن داشـته باشـد؛ متاسـفانه شـورای  تغییـر ترکیـب شـورای آتـی می گویـد: »شـورا بایـد نـگاه جامـع و 

چهـارم چنیـن چیـزی را نشـان نداد.«
وی از هزینه هـای بیهـوده بـرای احـداث میـدان و تعریـض برخـی خیابان هـای شـهر انتقـاد می کنـد و 
کم بر رویکردهای شـورای شـهر شـیراز، تالش برای رفع موقتی برخی مشـکالت یا  می گوید: »روح حا
کردن صورت مسـائل اسـت. شـهر به شـکل روزافزونی از تقاطع های چندسـطحی پر می شـود؛  ک  پا

کشـورهای توسـعه یافته چنین رویکردی متوقف شـده اسـت.« درحالی که در شـهرهای بزرگ 
بهبـود شـهر  راهبـردی دربـاره نحـوه  توافقـی  بـه  آتـی  اعضـای شـورای  بایـد  کـه  بهـزاد معتقـد اسـت 
کـه »فضـای غالـب آن فرهنگـی اسـت و یکـی از مقاصـد اصلـی توریسـت های خارجـی  برسـند؛ شـهری 
گشـودگی و مـدارا،  کـه شـورا از ایـن پتانسـیل، بـا  گردشـگران داخلـی.« بـه بـاور او: »حیـف اسـت  و 

اسـتقبال نکنـد و زمینه هـای موجـود را ارتقـا ندهـد.«
وی ضمن اشاره به تقلیل تعداد اعضای شورای شیراز از ۲۱ عضو به ۱۳ عضو می گوید: »این مسئله، 
هم رقابت را در انتخابات شورای پنجم جدی تر و سخت تر می کند؛ هم ممکن است بر باندبازی ها 
و قوم و قبیله گرایی ها بیافزاید؛ هم اینکه احتمال دارد شورای آتی را از حضور نیروهای متخصص 
گرفته در شورای چهارم  کارگروه های شکل  کمیسیون ها و  کند؛ و عالوه بر این همه،  بیشتر، محروم 

که برای شورای پنجم می تواند نوعی تهدید باشد.« را ضعیف یا بی مورد می کند. وضعی 
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گاهانه و فعال شیرازی ها گر«: مشارکت آ یک »ا
کنش گران مدنی و فعاالن رسـانه ای شـیراز نیز معتقد اسـت: »ترکیب شـورای آتی به خیلی  مهسـا، از 
ائتـالف  تـا چگونگـی  کـه صالحیـت آن هـا قطعـی شـده  از ترکیـب نامزدهایـی  چیزهـا بسـتگی دارد؛ 
کیفیـت تبلیغـات و میـزان اقنـاع مخاطبـان و  نامزدهـا و جناح هـا و جمعیت هـای فعـال در شـهر و 
که درنهایت ایـن انتخاب کننـدگان و درصد میزان  گفت  شـهروندان شـیراز. امـا بـا اطمینـان می شـود 

کـه ترکیـب شـورای آتـی را مشـخص می کنـد.« گزینـش نامزدهاسـت  مشـارکت و نحـوه 
کنونـی شـورای شـیراز،  کـه در ترکیـب  کـرد  او بـه نکتـه قابـل توجهـی اشـاره می کنـد: »فرامـوش نبایـد 
شـمار قابـل توجهـی از اعضـا بـا حـدود ۲۰ یـا ۲۵ هـزار رأی و حتـی برخـی از آنـان بـا حـدود ۱۸ هـزار 
گـر اراده و خیـز اجتماعـی بـرای تغییـر ترکیـب  کـه ا رأی بـه شـورا راه یافته انـد. ایـن بـدان معناسـت 
کارآزموده هـا و باتجربه هـا و  شـورا وجـود داشـته باشـد و شـکل بگیـرد، امـکان ورود متخصصـان و 
نامزدهـای دارای برنامـه و اسـتراتژی و برخـوردار از دانـش مدیریـت شـهری، بسـیار ممکـن اسـت.«
مهسـا بـه نکتـه جالـب دیگـری نیـز اشـاره می کنـد: »چهارمیـن دوره شـورای شـهر شـیراز تنهـا شـاهد 
کـه ایشـان هـم بـه جهـت سـلیقه و نـگاه اجتماعی  کاری بـه ایـن نـدارم  حضـور یـک خانـم اسـت. مـن 
و فرهنگـی و سیاسـی، در حـوزه اصول گرایـان دسـته بندی می شـود و اساسـا از لیسـت جبهـه متحـد 
افزایـش تعـداد زنـان عضـو شوراسـت. بحـث  اصول گرایـان وارد شـورا شـد. موضـوع مهـم، ضـرورت 
که نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت  که در شـهری  ح نیسـت؛ اما واقعیت این اسـت  جنسـیت مطر
کـه فقط یک خانم در شـورای شـهر حضور داشـته باشـد.  دارد، ایـن قابـل فهـم و قابـل قبـول نیسـت 

کارنامـه و مواضـع همیـن خانـم اصول گـرا وجـود دارد.« کـه انتقادهـای زیـادی بـه  بمانـد 
ورود  بـرای  در شـیراز خانم هـای صاحـب صالحیـت  قـدر الزم  بـه  مـا  »بـدون شـک  وی می افزایـد: 
بـه شـورا داریـم. افزایـش حضـور بانـوان در شـورا و پررنـگ شـدن نـگاه زنانـه بـه مسـائل اجتماعـی و 
کـه ایـن افزایـش حضـور زنـان، پیامدهـای اجتماعـی و فرهنگـی  شـهری، بـه نفـع همـه اسـت. بمانـد 

میان مـدت و درازمـدت دارد و بـه نفـع زنـان شـیراز و بلکـه ایـران اسـت.«

کارنامه ضعیف شورا کاستی های محسوس شیراز و 
ح هـای تحقیقی، در  کـه به واسـطه برخی طر غ التحصیـل مدیریـت و پژوهشـگر اسـت؛ او  محسـن، فار
پیونـد غیرمسـتقیم بـا شـورای شـهر شـیراز و شـهرداری بـوده، معتقـد اسـت: »ترکیـب شـورای چهـارم 
شـیراز بـه قـدر الزم از مهنـدس عمـران و معمـاری و مدیـر برخـوردار اسـت؛ حـدود نیمـی از اعضـای 
شـورا مهنـدس هسـتند، امـا متاسـفانه خروجـی عملکـرد شـورا مطلـوب نبـوده و در سـطح شـهر قابـل 

لمـس و محسـوس نیسـت.«
کــم  شــیراز  مذهبــی  حتــی  و  فرهنگــی  و  طبیعــی  تاریخــی،  »جاذبه هــای  می دهــد:  توضیــح  وی 
نیســت؛ شــهر می توانــد یکــی از قطب هــای مهــم توریســتی منطقــه باشــد و شــود؛ امــا متاســفانه 
شــورا و شــهرداری نتوانســته اند شــیراز را ماننــد شــهری ممتــاز و متفــاوت، ســامان دهنــد و معرفــی 

کننــد.« و تبلیــغ 
محسـن بـه مشـکل وجـود مناطـق فقیـر و نابرخـوردار و نیـز مناطـق ناامـن و حاشـیه های پـر آسـیب 
وی  می دانـد.  شـهرداری  و  شـورا  »سـوء مدیریت«  از  ناشـی  را  وضـع  ایـن  و  می کنـد  اشـاره  شـیراز 
ناتمـام  پروژه هـای  و  آزاردهنـده  ترافیـک  و  درو نشـهری  نقـل  و  حمـل  مشـکل  تـداوم  از  هم چنیـن 
کیفیـت پاییـن، به عنـوان شـواهدی مهـم از  پرشـمار و هم چنیـن خیابان هایـی ناهمـوار بـا آسـفالت و 

اسـتناد می کنـد. کارنامـه ضعیـف شـورا 
در شـیراز  غیر همسـطح  تقاطـع   ۱۲۰ بـود حـدود  قـرار  دارم  اطـالع  کـه  »تـا جایـی  اضافـه می کنـد:  او 
کلیـد خـورده و از ایـن تعـداد  درسـت شـود؛ امـا ظاهـرا حـدود ۳۰ پـروژه یعنـی ۲۵ درصـد ادعـا و وعـده 
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کمـی بیـش از ۵۰ درصـد اجرایـی شـده اسـت.« هـم، 
بـرای  باطـراوت  و  و شـاد  بسـیار سـرزنده  کـه شـیراز می توانـد شـهری  اسـت  وی هم چنیـن معتقـد 
بـاور  کـه بـه  گردشـگران داخلـی و توریسـت های خارجـی باشـد؛ وضعـی  شـهروندان آن و نیـز بـرای 
او: »متاسـفانه موجـود و برقـرار نیسـت و یکـی از دالیـل آن افـزون بـر مواضـع امـام جمعـه شـیراز و 
همیـن  شـخصی ها  لبـاس  دسـت  گذاشـتن  بـاز  و  اطالعاتـی  و  امنیتـی  نهادهـای  سـرکوب گری های 

ترکیـب فکـری و سیاسـی شـورای شـهر اسـت.«
گزینـش دقیق  گاهانـه و  کـه بـا خیـزش هدفمنـد و انتخـاب آ محسـن هـم ماننـد مهسـا امیـدوار اسـت 
نامزدهـا توسـط مـردم شـیراز، شـورایی درخـور ایـن شـهر، و سـابقه فرهنگـی و تاریخـی غنـی آن، و نیـز 

الیـق مردم شـیراز تشـکیل شـود.
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نویسنده: سودابه محمدی
استان: اردبیل

شهر: اردبیل 
چالش ها:

• مهاجرت 
کارآمدی شوراها  • نا

گذاری مدیریت شهری به نیروهای بومی  • وا

بـه ویـژه  و  کالن شـهرها  اسـتان ها،  کـز  بـه مرا کوچـک  از روسـتاها و شـهرهای  در چرایـی مهاجـرت 
که توجیه مناسـبی برای  کمبـود امکانـات و فرصت های شـغلی اشـاره می شـود. دالیلـی  پایتخـت بـه 
کـه نقـش شـوراها در این گونه مهاجرت ها چیسـت  مهاجـرت می توانـد باشـد. امـا پرسـش ایـن اسـت 

و مهاجـران چـه تاثیراتـی بـر شـورا دارنـد؟
کارشـناس علـوم اجتماعـی در اردبیـل معتقـد اسـت: تاثیـر متقابـل شـورای شـهر  رحیـم مقصودلـو، 
کـه از  کارشناسـانی  کـه برخـی از  و پدیـده مهاجـرت از دو جهـت قابـل بررسـی اسـت. نخسـت ایـن 
کرده انـد، بـرای خدمت سـانی بـه شهرشـان  کـوچ  کالن شـهرها  کوچـک بـه تهـران و دیگـر  شـهرهای 
کاندیـدای شـوراها شـده اند. امـا نکتـه قابـل تامـل و در  کـه  بـاز می گردنـد و در مـواردی دیـده شـده 
کـه ایـن اشـخاص بـرای مدتـی مشـکالت مـردم  کـه به دلیـل ایـن  حقیقـت عیـب ماجـرا ایـن جاسـت 
ایـن  رفـع  بـرای  مناسـبی  راه حل هـای  نمی تواننـد  عمدتـا  نکرده انـد،  لمـس  نزدیـک  از  را  منطقـه 

تاثیر مهاجرت بر افت کیفی شوراها
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مشـکالت ارائـه دهنـد.
کار  گـر ایـن افـراد در حوزه هـای مرتبـط، در شـهرهای بـزرگ مشـغول بـه  او می گویـد: از سـوی دیگـر ا
خ  کنند، بـه اصطالح چر کالن شـهرها بدسـت آورده انـد اسـتفاده  کـه در  باشـند، می تواننـد از تجاربـی 
ح هـای نوینـی بـه شـهر و دیـار  را از اول اختـراع نمی کننـد و بـا الگوبـرداری از تجربه هـای آزمـوده، طر
کـه همین تجربه ها نیز به بومی سـازی شـدن نیاز  خـود بیاورنـد. امـا در هـر صـورت بایـد توجه داشـت 

کنند. دارنـد تـا مـردم از آن هـا اسـتقبال 
در  اسـت  مدتـی  کـه  خیابانـی  اجراهـای  مثـال  می دهـد:  توضیـح  مثالـی  ح  طـر بـا  مقصودلـو  آقـای 
شـهرهای بـزرگ بـه عنـوان راهـی بـرای نشـان دادن معضـالت اجتماعـی مثـل ترافیـک یـا زباله هـای 
بـا همـان شـکل و همـان موضوع هـا در  گـر  ا انجـام می شـود،  گاهی رسـانی دربـاره آن هـا  آ شـهری و 
شـهرهای اسـتان اردبیـل مثـل نیـر یـا نمیـن پیـاده شـود، بـرای مـردم بی معنـی یـا بی مناسـبت جلـوه 
گـر از ایـن ظرفیـت بـرای پرداختـن به مشـکالت همیـن منطقه، مثل بهداشـت عمومی  می کنـد. امـا ا

کاربـردی و موثـر خواهـد بـود. کـودکان اسـتفاده شـود،  یـا ازدواج 
چشـمگیر  افزایـش  بـه  کـه  می شـود  مهم تـر  وقتـی  شـهر  شـورای  و  مهاجـرت  متقابـل  تاثیـر  موضـوع 

بیاندازیـم. نگاهـی  شـهرها  بـه  روسـتاها  از  مهاجـرت 
گذشـته در اجـالس شـورای عالـی  علـی الریجانـی، رییـس مجلـس شـورای اسـالمی مـرداد مـاه سـال 
گفـت: نسـبت »مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها از ۳۰ بـه ۷۰ درصـد رسـیده اسـت. ایـن  اسـتان ها 
و ۷۰ درصـدی در  روسـتا  آینـده جمعیـت ۳۰ درصـدی در  کـه پیش بینـی دنیـا در  اسـت  در حالـی 

کنـون در ایـن وضعیـت هسـتیم.« شهرهاسـت. امـا متاسـفانه مـا هـم ا
که شـوراها نیز می توانند بر رونـد مهاجرت تاثیرگذار باشـند، توضیح  آقـای مقصودلـو بـا اشـاره بـه این 
کوتـاه مـدت، میـان مـدت و  می دهـد: شـوراهای شـهر و روسـتا محلـی اسـت بـرای ارائـه برنامه هـای 
کردن به شـهرهای  کوچ  بلنـد مـدت جهـت ایجـاد انگیـزه در میـان جوانـان و متخصصـان تـا به جـای 

کنند. بزرگ تـر در منطقـه خـود بماننـد و بـه زادگاه و مـردم خـود خدمـت 

کارآمدی شورای شهر و مهاجرت رابطه 
که اهل شـهر نیر  کارشناسـی ارشـد مدیریت بازرگانی در تهران اسـت. او  حمید دانشـجوی سـال آخر 
کنـار خانواده  اسـت، می گویـد: مـن بـه زادگاهـم بسـیار عالقه منـدم و دلـم می خواهـد در همین جا در 
کار حتـی در زمینه هـای  کـردن  کـه شـانس پیـدا  کنـم، امـا مشـکل ایـن جاسـت  و دوسـتانم زندگـی 

غیرتخصصـی برایـم نزدیـک بـه صفر اسـت.
او ادامه می دهد: به احتمال زیاد این تابسـتان در تهران خواهم ماند و با ماشـین یکی از دوسـتانم 
کمتـری بـرای پرداخـت هزینه هـای  کار حداقـل خانـواده ام، فشـار  کـرد. بـا ایـن  مسافرکشـی خواهـم 

زندگـی و تحصیـل مـن متحمل می شـود.
بخواهیـد  را  راسـتش  می گویـد:  مشـکل  ایـن  حـل  بـرای  شـهر  شـورای  از  انتظـارش  دربـاره  حمیـد 
مـن چشـمم آب نمی خـورد. هـر چهـار سـال یـک عـده می آینـد وعده هایـی می دهنـد و رای جمـع 

بعـدی. انتخابـات  تـا  انتخابـات، همـه چیـز مـی رود  پایـان  از  بعـد  و  می کننـد؛ 

کوچک  کارشـناس امـور شـهری می گویـد: تاثیـر مسـئله مهاجرت از روسـتا و شـهرهای  خدیجـه الـف. 
کاندیداهـای شـورا در یکـی از شـهرهای اسـتان  کـه مثـال یکـی از  بـه شـهرهای بـزرگ بـه حـدی اسـت 
کمرنگی  که مردم از او می پرسـند چرا اقوام و نزدیکان ات حضور  اردبیل با این مشـکل مواجه اسـت 
کاندیدا  کـه بسـیاری از خویشـاوندان ایـن  در جلسـات تبلیغاتـی تـو دارنـد. نکتـه جالـب ایـن جاسـت 
کرده انـد. امـا ایـن دلیل برای  کـوچ  کـه اتفاقـا دارای تحصیـالت دانشـگاهی هـم هسـتند از آن منطقـه 
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کـه اتفاقـا فـرد الیـق و باانگیـزه ای اسـت، امکانـات و تـوان  کاندیـدا  مـردم قانع کننـده نیسـت و ایـن 
کوچک امتیاز  کـه در شـهرهای  کمتـری بـرای تبلیغـات و معرفـی خـود دارد و از حمایـت اقـوام  محلـی 

کاندیداهـا شـمرده می شـود، بهره منـد نیسـت. مهمـی بـرای 
غ التحصیـل رشـته روانشناسـی اسـت و دو سـال اسـت در پـی اتمـام درس اش از محـل  سـمیرا، فار
تحصیـل خـود در تبریـز بـه نیـر برگشـته، هنـوز بیکار اسـت و نتوانسـته شـغل مناسـبی برای خـود پیدا 
کـرده، در مـدارس دولتـی و غیرانتفاعـی بـه عنـوان حتـی معلـم پـاره  کـه در ایـن مـدت سـعی  کنـد. او 
کـه بـا عشـق و عالقـه درس خوانـده ام، احسـاس می کنم  کنـد، می گویـد: بـا وجـود ایـن  کار پیـدا  وقـت 

گذرانـده ام. چهـار سـال از عمـرم را بیهـوده 
کاهش مهاجرت می گوید: حضور شـورای شـهر  کار و  او درباره نقش شـورای شـهرش در بهبود وضع 
جـز در مراسـم و مناسـبت ها چنـدان چشـمگیر نیسـت و بـه همیـن دلیـل مـن آشـنایی چندانـی بـا 
کـردن وضـع اشـتغال  فعالیت هـای آن نـدارم. واقعـا نمی دانـم آیـا اعضـای شـورا برنامـه ای بـرای بهتـر 

در منطقـه دارنـد یـا خیـر.
گر شـورای شـهر به وظیفه اش در خصوص ایجاد فضای مناسـب شـهری و  که ا سـمیرا معتقد اسـت 
کنتـرل مهاجـرت بی رویـه از این شـهر برداشـته  کنـد، قـدم مهمـی در راسـتای  اشـتغال جوانـان عمـل 

است.
گفتـه مهـدی احمـدی، فرمانـدار ایـن  کـه بـه  وضعیـت نابسـامان مهاجـرت از نیـر بـه حـدی اسـت 
کنون  گذشـته دارای یـک نماینـده مسـتقل در مجلس شـورای اسـالمی بـود، اما ا شهرسـتان، نیـر در 
نیـر، نمیـن و  اردبیـل،  زایـی،  ح هـای اشـتغال  کام مانـدن طر نـا پـی  به دلیـل مهاجـرت بی رویـه در 

کل یـک حـوزه انتخابیـه محسـوب می شـود. سـرعین در 
کار مناسـب  خدیجـه الـف. بـا اظهـار تاسـف از مهاجـرت بی رویـه از نیر، می گوید: نبـود امکانات و بازار 
بزرگ تـر  شـهرهای  بـه  مـا  شـهر  از  متخصـص  و  تحصیل کـرده  جوانـان  مهاجـرت  دالیـل  عمده تریـن 
کشـور اسـت. اما انـگار هیچ  کامـال مشـابه پدیـده فرار مغزها از  کـه در ایـن جـا می افتـد،  اسـت. اتفاقـی 
کـه بـه ویـژه در سـال های اخیـر ایـن رونـد نـه تنهـا  عـزم جـدی ای بـرای مهـار آن وجـود نـدارد. چـرا 

گرفتـه اسـت. کاهـش نیافتـه بلکـه سـرعت بیشـتری بـه خـود 
کوچـک به  آنچـه مسـلم اسـت مـوج مهاجـرت دانش آموختـگان و صاحبـان فکـر و سـرمایه از مناطـق 
کمتـر  کـه معلـول نبـود امکانـات و فرصت هـای شـغلی اسـت، از طرفـی بـر  کالن شـهرها در عیـن حـال 
کـه  کـرد  شـدن ایـن امکانـات تاثیـر می گـذارد. بـر همیـن اسـاس نمی تـوان ایـن نکتـه مهـم را انـکار 
کیفیـت شـوراهای شـهر و روسـتا در ایـن مناطـق نیـز تاثیـر  مهاجـرت نخبـگان و تحصیل کـردگان، بـر 

منفـی می گـذارد.
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نویسنده: ژیا عباسی
کردستان  استان: 

شهر: سنندج
چالش ها:

کارگران • حقوق 
کارآمدی شوراها • نا
• حقوق شهروندی 

کردسـتان، چهـارراه سـیروس و میـدان انقـالب شـهر  در چنـد قدمـی اداره تامیـن اجتماعـی اسـتان 
کـه روزانـه صد هـا نفـر انسـان رنجیـده بـا قیافه هـای تکیـده و درهـم فرورفتـه  سـنندج محلـی اسـت 
تـا شـاید  بـه دنبـال هـر ماشـینی می دونـد  امـرار معـاش  بـرای  از پیـر و جـوان  و دسـتان پینه بسـته 

روزی شـان را بـه دسـت آورنـد.
کار ثابت شانسـی  که در بازار رقابت شـدید برای یافتن  کارگرانی  کارگـران میدانـی می گویند.  بـه آن هـا 
کار روزانـه از محـالت حاشـیه ای سـنندج مثـل  نداشـته و مجبورنـد هـر روز صبـح زود بـه امیـد یافتـن 
کار سـاختمانی ببـرد و یـا  نایسـر و حسـن آبـاد راهـی مرکـز شـهر شـوند تـا شـاید معمـاری آن هـا را بـرای 

کند. کارهایـش آن هـا را بـه مـدت یـک روز اسـتخدام  صاحـب کاری بـرای انجـام 
کار را دارند پایین اسـت، اغلب آن ها بیـکار می مانند و بدون  کـردن  کـه شـانس پیـدا  کارگرانـی  تعـداد 
گیرشـان آمـده باشـد، دسـت خالـی بـه خانـه بـر می گردنـد و یـا در نصـف روز بـا ناامیدی  اینکـه چیـزی 

صدای خاموش کارگران سنندج در 
شورای شهر
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کار بـه دست فروشـی )نان فروشـی، نایلون فروشـی، سیگار فروشـی و…( می پردازنـد و ایـن  از یافتـن 
صحنـه هـر روز تکـرار می شـود. 

کارگر ساختمانی دارند سنندج ۱۲ هزار 
گفتـه رئیس هیات  که به  کارگـر سـاختمانی سـنندج هسـتند  کارگـران میدانـی بخشـی از ۱۲ هـزار  ایـن 
کنـون ۹ هـزار  کارگـران و اسـتادکاران بخـش سـاختمان شهرسـتان سـنندج، تا مدیـره انجمـن صنفـی 
کارگـری  از فعالیـن  کـه یکـی  گفتـه بهـرام  بـه  امـا  ایـن انجمـن درآمده انـد.  بـه عضویـت  از آن هـا  نفـر 
بـه  کارگـران میدانـی و سـاختمانی  بـرای  سـنندج اسـت عضویـت در ایـن انجمـن هیـچ امتیـازی را 
کـدام در مجمـوع ۱۲۵ هـزار تومـان  کـه آن هـا مجبـور شـده اند هـر  ارمغـان نیـاورده اسـت. در حالـی 

بـرای عضویـت در آن بپردازنـد.
کارگــران میدانــی و ســاختمانی در ســنندج می گویــد: »در ایــن آشــفته بــازار  بهــرام دربــاره تعــداد بــاالی 
ــه ســرمایه  ــه ب کار یــدی و ســاختمانی؟ ایــن شــغل ن فقــر و بــی کاری چــه شــغلی قابــل دســترس تر از 
ــه بــه تخصــص بــاالی فنــی و حرفــه ای و بررســی  ــه بــه چــک و ســفته و ضمانــت و ن اولیــه و پارتــی، ن
کار در ایــران  کــدام از مقــررات و موازیــن بــازار  سوء پیشــینه و حراســت احتیــاج دارد و نــه بــه هیــچ 

کاری دارد.«

کدام اند؟ کارگران میدانی  مشکات 
کارگـران میدانـی سـنندج می نشـینیم انبوهـی از دغدغه هـای  گالیه هـای  وقتـی پـای صحبت هـا و 
کار و بیمه بازنشستگی،  کم و نداشتن مزایا، نداشتن بیمه  مختلف از جمله بهره مندی از دستمزد 

کار خـود را متذکـر می شـوند. نبـود امنیـت شـغلی و خطـرات 
ــد: »هــر روز صبــح زود، از راه  ــاره وضعیتــش می گوی ــه ۳۵ ســال دارد و اهــل نایســر اســت درب ک فتــاح 
کار نداشــتم و یــک یــا  کــه تقریبــا  کار بــه چهــار راه ســیروس مــی روم. زمســتان را  دور بــه امیــد یافتــن 
کمــی  کار مــا هــم  کنــم، امــا بــا آغــاز فصــل بهــار وضعیــت  کار پیــدا  کــه  دو روز در هفتــه پیــش می آمــد 

بهتــر شــده اســت.«
کـه صاحـب دو فرزنـد اسـت بـا ناراحتی ادامه می دهد: »مسـئولین وضعیت خـراب ما را نمی بینند  او 
کسـی نمی دانـد هـر روز صبـح بـا چـه دغدغه هـا و نگرانی هایـی  و یـا می بیننـد و نادیـده می گیرنـد، 
دسـت  مـا  بـه  حسـی  چـه  برمی گردیـم،  خانـه  بـه  خالـی  دسـت  بـا  را  شـب  وقتـی  و  می آییـم  بیـرون 
می دهـد. وقتـی می بینیـم فرزندانمـان منتظـر مـا هسـتند و نمی توانیـم هیـچ کاری بـرای آن هـا انجام 

دهیـم، سـرافکنده می شـویم.«
کار  کارگـران میدانـی سـنندج نبـود ایمنی و آسـیب های ناشـی از حوادث  یکـی از مهم تریـن مشـکالت 
کـدام جراحت هایـی را در نواحی مختلف  کارگـران میدانی سـنندج هـر  اسـت بـه همیـن دلیـل بیشـتر 
کـه در  کـه بـه سـختی فارسـی حـرف می زنـد می گویـد: »۲۱سـال اسـت  بـدن خـود دارنـد. سـیف اهلل 
کار می کنـم و همیشـه یـک جـای بدنـم زخمـی اسـت. چنـد سـال پیـش یکـی از پاهایم سـرکار  میـدان 
سـوخت. یـک سـال خانه نشـین بـود م و تمـام هزینه هایـش را هـم خـود م د اد م. صاحـب کارم اصـال 
کند .« بـه خـود ش زحمـت نـد اد  یـک بـار بـه مالقاتـم بیایـد  یـا حد اقـل هزینـه بیمارسـتانم را پرد اخـت 

شورا، تمجیدهای بی پایه، وعده های تو خالی!
گفت و گو های شـورای شهر سنندج  کارگران سـاختمانی و میدانی در جلسـات و  وقتی پای مشـکالت 
بی پایـه  حرف هـای  گفتـن  و  کارانـه  ریا سـتایش های  شـورا  اعضـای  کنـش  وا تنهـا  می آیـد  میـان  بـه 
اسـت. بـه عنـوان نمونـه جـالل شـریعتی رئیـس شـورای شـهر سـنندج در جلسـه بررسـی مشـکالت 
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خ هـای تولیـد و اقتصـاد  کارگـران بـه عنـوان »بـازوان توانـای چرخانـدن چر کارگـران سـنندج از  صنفـی 
کـه بـدون  در جامعـه« نـام بـرده و می گویـد: »کارگـران از جملـه اقشـار زحمت کـش در جامعـه هسـتند 
کارگـر در تمـام عرصه هـا بـه خوبـی  فعالیـت آن هـا ادامـه فعالیـت سـایر مشـاغل وجـود نـدارد. قشـر 
کنـون بـه عنـوان سـربازان خـط مقـدم جبهـه اقتصادی در حـال جنگ  کرده انـد و ا نقـش خـود را ایفـا 
کشـوری  کارگـران سـربازان و مدافعـان جبهـه اقتصـادی در هـر  و جهـاد هسـتند. وی بـا بیـان اینکـه 
خ هـای  کمتریـن مزایـا چر کارگـران بـا روحیـه جهـادی و اراده پوالدیـن بـا  هسـتند، اظهـار می کنـد: 

کشـور را بـه حرکـت در می آورنـد.« تولیـد 
کلـی و بی اسـاس چگونـه  کارگـری سـنندج می گویـد: »معلـوم نیسـت ایـن جمـالت  شـاهو از فعالیـن 
کارگران  کدام یک از  کند؟ روحیه  کارگران میدانی و سـاختمانی سـنندج را حل  قرار اسـت مشـکالت 
کارفرمـا تحقیـر  گرمـا و سـرما بایسـتند و بـه وسـیله  کـه بایـد از صبـح تـا غـروب جلـو  میدانـی سـنندج 
گرسـنگی می میرد. شـما نقش  گـر نقـش خـود را به درسـتی ایفا نکند از  کارگـر ا شـوند جهـادی اسـت؟ 

کرده ایـد؟« خودتـان را چطـور ایفـا 

کارگران سنندج می توانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند
گذشـته از اقشـار ثروتمنـد و یـا  کـه بیشـتر اعضـای شـورای شـهر در دوره هـای  شـاهو بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه از نمایندگان اقشـار دیگر  پـر نفـوذ جامعـه سـنندج بوده انـد می گویـد: »زمـان آن تمام شـده اسـت 
کارگـران بایـد نماینده و صـدای خود را  کننـد. ایـن  کارگـران سـاختمانی دلسـوزی  کـه بـرای  بخواهیـم 

در شـورای شـهر داشـته باشند.«
کارگـــر ســـاختمانی ســـنندج بـــه همـــراه خانواده هایشـــان بـــه راحتـــی  او بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ۱۲ هـــزار 
می تواننـــد نتیجـــه انتخابـــات شـــوراها را تغییـــر دهنـــد می گویـــد: »کارگـــران بایـــد بـــدون توجـــه بـــه 
کـــه بـــرای حـــل مشکالت شـــان برنامـــه روشـــن و  کســـانی رای دهنـــد  روابـــط فامیلـــی یـــا محلـــی بـــه 

ــد.« مشـــخصی دارنـ
بـودن  کلـی دربـاره زحمت کـش  گفته هـای شـاهو اضافـه می کنـد: »حرف هـای  تاییـد  بـا  بهـرام هـم 
افزایـش  بـرای  برنامـه ای  بگوینـد چـه  بایـد  کاندیداهـای شـورای شـهر  نمی خـورد.  بـه درد  کارگـران 
چـه  بـا  را  مکان هایـی  چـه  دارنـد؟  سـنندج  در  سـاختمانی  و  میدانـی  کارگـران  دسـتمزد  حداقـل 
از تضییـع حقـوق  کارگـران میدانـی فراهـم می کننـد؟ و چگونـه می خواهنـد  بـرای تجمـع  امکاناتـی 

می کننـد؟« جلوگیـری  کارفرمایـان  وسـیله  بـه  کارگـران 
کارآمـدی شـورای شـهر سـنندج در دوره هـای سـوم و چهـارم اشـاره  بهـرام بـه فسـاد اقتصـادی و نا
کـه بـه بازداشـت تعـدادی از اعضـای شـورا و همیـن طـور مدیـران شـهری سـنندج  می کنـد. فسـادی 
کارگـران باشـند بلکـه مانعـی  منجـر شـد. بـه عقیـده او چنیـن افـرادی نـه تنهـا نمی تواننـد نماینـده 

جـدی بـر سـر حـل مشـکالت ایـن قشـر هسـتند.

کارگری تهدید شده و تحول خواهان رد صاحیت شده اند فعالین 
کارگران میدانی و سـاختمانی سـنندج انتخابات مهمی را در پیش دارند. اما دسـت آن ها خیلی باز 
کارگـری سـنندج نـه تنهـا امـکان تاییـد صالحیـت شـدن در انتخابـات  نیسـت. فعالیـن و نماینـدگان 
کارگر به اشـکال مختلف تهدید می شـوند.  شـوراها را ندارنـد بلکـه ایـن روزهـا و در آسـتانه روز جهانـی 
گـوش  بـه  سـنندج  تحول خـواه  کاندیداهـای  رد صالحیـت  از  ناخوشـایندی  اخبـار  دیگـر،  سـوی  از 

کـه خانـم سوسـن سوسـنی از فعالیـن خوشـنام شـهر یکـی از آن هـا اسـت. می رسـد 
کارگـران سـاختمانی و میدانـی سـنندج هنـوز هـم  بـه نظـر می رسـد محدودیت هـا بسـیار اسـت امـا 
می تواننـد در جهـت خواسـته های خـود در انتخابـات تاثیر گـذار باشـند. در ایـن میـان، نقـش فعالین 
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کمپیـن در  کارگـری سـنندج بسـیار مهـم جلـوه می کنـد. آن هـا می تواننـد بـا ایجـاد یـک  اجتماعـی و 
کارگـران میدانـی و سـاختمانی سـنندج، بـه  ح مطالبـات و مشـکالت  فضـای مجـازی و واقعـی و طـر

کننـد. کمک هـای موثـری  آن هـا در یافتـن صـدای خـود در شـورای پنجـم 
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نویسنده: ماندگاری
استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد
چالش ها:

• ضعف مدیریت شهری
• نارضایتی عمومی

• انتخابات شورای پنجم

شـورای چهارم شـهر مشـهد نیز به آخرین روزهای خود نزدیک می شـود. چند هفته ای بیشـتر 
کنونـی رو به  کار شـورای  تـا انتخابـات شـوراهای پنجـم باقـی نیسـت و از پـس آن نیـز عمـا دوران 
کنـده بـود از اصول گرایان؛ اعـم از همراهان جبهه پایـداری و جبهه  کـه آ پایـان مـی رود. شـورایی 

پیـروان خـط امـام و رهبـری و فهرسـت های معـروف بـه »حامیان جلیلی« و »هـو المطلوب«.
کنش گران مدنی مشـهد، »منفی« اسـت  کارشناسـان مسـتقل و  در پایان راه این شـورا، ارزیابی 
کارنامـه شـورای چهـارم مشـهد، نمـره قبولـی نمی دهنـد. دالیـل و مسـتندات  و بـه خروجـی و 

کم نیسـت. ایـن مطلعـان، هرچنـد متفـاوت اسـت امـا 

تاملی در کارنامه شورای چهارم مشهد

شهروند خبرنگار

۳۴۶

کارنامه شورای چهارم مشهد تاملی در 



توسعه نامتوازن و مشکات اساسی رفع نشده
کثریت  کارشناسـان همفکر ا که درمجموع از  محسـن، دانش آموخته مدیریت و پژوهشـگر اسـت؛ او 
کارنامـه شـورای  شـورای مشـهد محسـوب می شـود، می گویـد: »مـن بـه دالیـل و علـل مختلـف بـه 

چهـارم نمـره قبولـی نمی دهـم.«
کـه مشـکالت زیرسـاختی مشـهد حل نشـده باقـی مانـده  وی توضیـح می دهـد: »واقعیـت ایـن اسـت 
نـه فقـط شـهردار بلکـه برخـی  کـرد؛  اسـت. شـورای چهـارم مدیـران غیربومـی را در مشـهد مسـتقر 
کافـی بـا دومیـن  معاونـان و حتـی مشـاوران و شـهرداران منطقـه نیـز فاقـد شـناخت الزم و آشـنایی 

کشـور بودنـد.« شـهر بـزرگ 
کـه »عـالوه بـر اینهـا، ساخت و سـاز در مشـهد عمـال متوقـف شـده«،  کیـد بـر ایـن نکتـه  محسـن بـا تا
کشـور باخبـرم؛ هم چنین از مشـکالت خاص اقتصادی  کالن اقتصـادی  می افزایـد: »مـن از مشـکالت 
کردند. اما اینها مانع  که پدیده شـاندیز و میزان و تبرک و پردیسـبان ایجاد  مشـهد، ازجمله بحرانی 

از اشـاره بـه نقـش منفـی شـورای شـهر در رکـود ساخت و سـاز در مشـهد نیسـت.«
گرفتـه توسـط شـورای شـهر و سـفرهای خارجـی  بـه »ریخـت و پاش«هـای صـورت  وی هم چنیـن 
بی مورد اعضای شـورای چهارم مشـهد اشـاره می کند و می افزاید: »بر اینها بیافزایید فقدان توسـعه 
که  متـوازن و رسـیدگی نامطلـوب بـه مبلمـان شـهری و هم چنیـن تبلیغـات نجومی بـرای پروژه هایی 

ناقـص مانده.«
کـه »در برابـر ایـن همـه، مشـکل تابلوتـر، عـدم پاسـخ گویی اعضـای شـورای شـهر بـه  او اضافـه می کنـد 

کاسـتی ها و ابهام هاسـت.« پرسـش ها و نقدهـا و 
انتخابـات شـوراها،  تـا  باقی مانـده  کـه دانشـگاه ها در چنـد هفتـه  امیـدواری می کنـد  ابـراز  محسـن 
کننـد و  کـه بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری می پردازنـد، بـه نهـاد مهـم شـوراها هـم توجـه  هم چنـان 
کشـند و برنامه هـای آن هـا را  نامزدهـای اصلـی و نماینـدگاه جناح هـای مختلـف را بـه پرسـش و نقـد 

بـرای توسـعه و رفـاه شـهر مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد.

بی اعتنایی به تکنولوژی  و مهندسی ترافیک
ج از  کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته مدیریـت شـهری در خـار کامپیوتـر اسـت و  جـالل، مهنـدس 
کـه »شـورای شـهر مشـهد نتوانسـته مشـکل حمـل ونقل و  ایـران، بـه اتمـام رسـانده؛ او معتقـد اسـت 

کنـد.« پیامدهـای زیسـت محیطی آن، به خصـوص آلودگـی هـوا را رفـع 
کیـد بـر »خسـارت های مـادی و معنـوی مترتـب بـر ترافیـک سـنگین و حـوادث و تصـادف»  او بـا تا
کـه »متاسـفانه شـورای شـهر بـه سیسـتم حمـل  و نقـل هوشـمند و اساسـا مهندسـی  اضافـه می کنـد 
ترافیـک و تکنولوژی هـای حامـی آن بی اعتنایـی محسـوس نشـان داده؛ درحالی کـه بیـش از دو دهـه 
کـه سیسـتم های حمـل و نقـل هوشـمند، در برنامه ریـزی بـرای حمـل و نقـل شـهری نقشـی  اسـت 

ویـژه دارنـد.«
او می گویـد: »بـا توجـه بـه ترافیـک سـنگین در شـهر مشـهد، بـه خصـوص در سـاعات خـاص، و نیـز 
کـه وارد ایـن شـهر می شـود، و هم چنیـن افزایـش  گردشـگر و توریسـتی  نظـر بـه حجـم بـاالی مسـافر و 
ترافیـک اجتناب ناپذیـر  از سیسـتمهای هوشـمند و مـدرن  فزاینـده  روزافـزون خودروهـا، اسـتفاده 
کـه متاسـفانه در شـورای چهـارم بـه آن بی توجهـی شـد، و امیـدوارم بـا تغییـر ترکیـب  اسـت. امـری 
کـه در زندگـی صدهـا هـزار شـهروند و بلکـه  شـورا، ایـن وضـع هـم در شـهر بهبـود یابـد. اتفـاق مهمـی 

تمامـی اهالـی شـهر، تأثیـر مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم دارد.«
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فقدان مدیریت استراتژیک شهری
مصطفـی، مهنـدس عمـران اسـت؛ او بـا انتقـاد از ساخت و سـازهای بی رویـه و بهـم ریختگـی تصویـر 
کـم و هم چنیـن سـاخت پاسـاژهای مرتفـع و بازارهـای  عمومـی شـهر، ناشـی از فـروش بی مبنـای ترا
غول پیکر اما بی حاصل در مشـهد، می افزاید: »کاش اعضای شـورای چهارم شـهر مشـهد از موضعی 
کاش فقـط در خیابان هـای اطـراف حـرم امـام رضـا،  بی طرفانـه نگاهـی بـه شـهر می انداختنـد. حتـی 
گشـتی می زدنـد. حـرم، مرکـز ثقـل و وزن اصلی توریسـتی و فرهنگی شـهر اسـت؛ اما شـورا و شـهرداری 
کوچک  کننـد و مغازه های  کـه اطراف حرم را از منازل شـخصی خالی  ظاهـرا فقـط ماموریـت داشـتند 

را محـو نمایند.«
کتـاب رضوی، تصویری  او ادامـه می دهـد: »اطـراف حـرم جـز دکه های فروش نان رضوی و بسـتنی و 
کار نیسـت. شـهری بدون هویت قدیمی و پیشـینه فرهنگی خودش. این فاجعه  دیگر از مشـهد در 
اغلـب شـهرهای مهـم دنیـا، مناطـق قدیمـی و  کـه  خ داده  کیـد دارم بگویـم فاجعـه درحالـی ر تا و 
سـنتی خـود را حفـظ می کننـد و ایـن مناطـق قدیمـی، جـزو دیدنی تریـن و توریسـتی ترین نقـاط ایـن 
کـه در مشـهد موجـود نیسـت. نـه شـهروندان قدیمـی نشـانی از  شـهرها محسـوب می شـوند. چیـزی 
خاطـرات خـود پیـدا می کننـد و نـه مسـافران و توریسـت های مذهبـی، بـا مهندسـی شـهری موزون و 

آرامش بخـش و منطقـه ای سـنتی و قدیمـی در قلـب شـهر روبـرو می شـوند.«
کـه »مسـئول ایـن وضـع ناراحت کننـده و ایـن دورنمـای شـهری نامـوزون،  کیـد می کنـد  مصطفـی تا

قطعـا شـورای شـهر و شـهرداری منتخـب آن اسـت.«

گذاشته و غیرمتخصص شورای پا به سن 
کنش گـران مدنـی و فعـاالن رسـانه ای مشـهد بـا اشـاره بـه نامـزدی مجـدد قریـب بـه اتفـاق  هـادی، از 
بـا  چهـارم  »شـورای  می گویـد:  اردیبهشـت،   ۲۹ انتخابـات  بـرای  مشـهد  چهـارم  شـورای  اعضـای 
کـه ۲۳ نفـر از اعضـای شـورا  شـعارهای ارزشـی و ادعاهـای مذهبـی تشـکیل شـد. حیـرت آور اسـت 
کـه در شـورای آتـی حضـور داشـته باشـند. بعضـی از آن هـا بـرای  کرده انـد  دوبـاره احسـاس تکلیـف 
بـار سـوم و حتـی چهارمیـن بـار نامـزد شـورا می شـوند. واقعـا ایـن احسـاس تکلیـف، چقـدر مذهبـی و 

اسـت!؟« ارزشـی 
کرده؛ اما آیا واقعا آقایان راه شـهدا را  او می افزاید: »شـورای چهارم مشـهد، شـهر را از تصویر شـهدا پر 
گذاری صندلی خود به جوانان متخصص نیسـتند؟ چگونه  ادامـه می دهنـد؟ چـرا آن هـا حاضر بـه وا
کمیسـیون بودجه  که فاقد تخصص در امور اقتصادی و مالی و بودجه و حسـابداری اسـت در  کسـی 
کمیسـیون های تخصصـی شـورا، ازجملـه بودجـه و محیط زیسـت و اقتصـاد و …  شـورا حضـور دارد؟ 

جای متخصصان اسـت؛ چگونه آقایان بدون تخصص مدعی توسـعه و مدیریت شـهر هسـتند؟«
وی بـا اشـاره بـه تأییـد صالحیـت حـدود ۸۰۰ نفـر از نامزدهـای شـورای شـهر مشـهد، می گویـد: »مـن 
کـه متاسـفانه هیات هـای اجرایـی و نظـارت انتخابـات در مشـهد،  کنـار ایـن نکتـه مهـم می گـذرم  از 
تمامـی نامزدهـای متعلـق بـه جریـان اصالح طلب و حامـی دولت و حتی برخی متخصصان مسـتقل 
کـرده و اجـازه ورود بـه رقابـت انتخاباتـی بـه آن هـا نـداده اسـت. اما آیـا در همین جمع  را ردصالحیـت 
که شایسـتگی بیشـتری از اعضای فعلی شـورا داشـته  ۸۰۰ نفری تایید صالحیت شـده، متخصصانی 
گذاشـته و غیرمتخصـص شـورای چهـارم،  باشـند، وجـود ندارنـد؟ چـرا اعضـای قدیمـی و پـا بـه سـن 

کنـار نمی گذارنـد!؟« احسـاس تکلیـف بـرای انجـام وظیفـه را 

هویت فرهنگی مشهد مفقود شده است
فرهنگـی  عملکـرد  از  او  کار؛  بـه  مشـغول  مشـهد  کتابفروشـی های  از  یکـی  در  و  اسـت  شـاعر  مریـم، 
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کرده؛ شـما  کامـال ایدئولوژیک و سیاسـی عمل  شـورای چهـارم شـهر انتقـاد می کنـد و می گویـد: »شـورا 
گرامی داشـت فردوسـی و شناسـاندن او نـه بـه جهانیـان و حتـی ایرانیـان، و  کـه شـورا بـرای  ببینیـد 
کـودکان و نوجوانـان، چـه  نـه حتـی بـه اهالـی خراسـان، بلکـه بـه همیـن اهالـی مشـهد و بـه خصـوص 

قدمی برداشـته و چـه اقـدام خاصـی انجـام داده اسـت؟«
گرامی داشـت  و  معرفـی  بـرای  شـهر  شـورای  فردوسـی،  از  »فراتـر  می کنـد:  اضافـه  هم چنیـن  مریـم 
کرده  کار  کشـورمان و مشـهد، چـه  نویسـندگان و شـاعرانی ماننـد مهـدی اخـوان ثالـث، شـاعر معاصـر 
کانون هـای شـعرخوانی  گسـترش محافـل ادبـی و مجامـع هنـری و فرهنگـی و  اسـت؟ بـرای توسـعه و 
گرفته اسـت؟ از بودجه در اختیار شـورای شـهر و شـهرداری مشـهد  مشـهد چه اقدام مثبتی صورت 

کمـک بـه تئاتـر و هنرهـای نمایشـی مشـهد هزینـه شـده اسـت؟« چقـدرش بـرای 
کارنامـه فرهنگـی شـورای شـهر نمـره رد  کـه »بـا اطمینـان بـه  از همیـن زاویـه، وی تصریـح می کنـد 

می دهـم.«
جریـان  بـا  ناهم سـو  نامزدهـای  گسـترده  ردصالحیـت  وجـود  بـا  کـه  می کنـد  امیـدواری  ابـراز  مریـم 
سیاسـی مسـلط بـر اسـتان خراسـان رضـوی و شـهر مشـهد، ترکیـب شـورای پنجـم شـهر مشـهد تغییـر 

گیرنـد. کثریـت شـورای آتـی را دراختیـار  کاربلـد ا کنـد و افـراد مسـتقل و متخصـص و 
کلـی بـه افـراد رای داد.  او می افزایـد: »نبایـد بـه صـرف بیـان شـعارهای بـه ظاهـر قشـنگ و ادعاهـای 
داد.  رای  می کننـد  معرفـی  متخصـص  را  خـود  کـه  غیرمتخصص هایـی  و  سیاسـت بازها  بـه  نبایـد 
گرفتـه تـا مدیریـت شـهری، از  گـون اسـت؛ از شهرسـازی  گونا شـورای شـهر نیازمنـد افـراد متخصـص 
گرفتـه تـا فرهنـگ و هنـر، شـورا  گرفتـه تـا ترافیـک، و از زبالـه و ترافیـک و آلودگـی هـوا  محیط زیسـت 
کـه ایدئولـوژی خودشـان را بـه  نیازمنـد حضـور افـراد جـدی و توانمنـد و متخصـص و مسـتقلی اسـت 

دانـش و تخصـص ترجیـح ندهنـد.«
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نویسنده: پوران ایرانمنش 
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زابل
چالش ها:

• آسیب های اجتماعی
• زاغه نشینی 

• فقر و مهاجرت 

کپرهای جمعـی از بیابان نشـینان تهران  کـه جمعیـت امـام علـی خبـر آتـش زدن  گذشـته وقتـی  سـال 
که این داسـتان ارتباطی با شهرسـتان زابل داشـته باشـد. اما  کسـی فکرش را نمی کرد  کرد  را منتشـر 

که این بیابان نشـینان در واقع شـهروندان آواره زابل هسـتند. خیلی زود معلوم شـد 
که حضور مردم زابـل در آن توجهات را به خود جلب  البتـه ایـن تنهـا بیابان هـای اطـراف تهـران نبود 
کـرد. تقریبـا هم زمـان بـا آن هـم انتشـار تصاویـری از چادر نشـینی زابلی هـا در اطـراف سـبزوار خبرسـاز 

کالمـی بیـن سـایت های خبری زابل و سـبزوار منجر شـد. شـده و بـه مجموعـه ای از مجادله هـای 
 ۲۵ از  کوچکـی  بسـیار  بخـش  سـبزوار  اطـراف  چادرنشـین های  و  تهـران  اطـراف  بیابان نشـین های 

کرده انـد. گذشـته تـرک یـار و دیـار  کـه در سـال های  درصـد از جمعیـت زابـل هسـتند 

وقتی بیابان نشینی بر شهر نشینی مقدم است

کوچ ۲۵ درصدی ســاکنان زابل به بیابانهای تهران و سبزوار
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گریزی زابل چیست؟ علت جمعیت 
کشـور  ناتوانـی دسـتگاه دیپلماسـی  از یـک سـو و  گذشـته، خشک سـالی های طوالنـی  در دو دهـه 
گرفتـن حـق آبـه رودخانـه هیرمنـد از افغانسـتان از سـوی دیگـر زمینـه سـاز خشـک شـدن دریاچـه  در 
کـه از طریق این  کشـاورزانی  کشـاورز و صیـاد زابلی شـده اسـت. صیادان و  هامـون و بـی کاری هـزاران 

دریاچـه امـرار معـاش می کردنـد.
کشـاورزان و صیـادان، نتایـج مرگ بـاری بـرای  کـردن  خشـک شـدن هامـون، عـالوه بـر خانـه خـراب 
شهرسـتان زابـل هـم داشـته اسـت. سـبحانی یکـی از فعالیـن محیط زیسـت زابـل مشـکل را این گونـه 
کـه در فصـل معینـی از فـراز دریاچـه  توضیـح می دهـد: »زابـل در مسـیر بادهـای منظمـی قـرار دارد 
گذشـته، ایـن بادهـا باعـث تعدیـل آب هـوای شـهر می شـد امـا حـاال، بـا  هامـون بـه شـهر می وزنـد. در 
ک را وارد شـهر می کننـد.« گـرد و خـا خشـک شـدن دریاچـه، ایـن بادهـا میـزان غیـر قابـل تحملـی از 

آمارهـای سـازمان بهداشـت جهانـی هـم مرگ بـار بـودن وضعیـت هـوای زابـل را تاییـد می کنـد. ایـن 
کرده اسـت.  کشـور بـه عنـوان آلوده تریـن شـهر جهان معرفی  سـازمان زابـل را از بیـن ۳۰۰۰ شـهر از ۱۰۳ 
سـبحانی در تشـریح ایـن آمـار می گویـد: » میـزان مطلـوب غلظـت ذرات معلـق در هـوا ۲۵ میکروگـرم 
در هـر متـر مکعـب اسـت. بـا این حسـاب، میزان ذرات معلـق در هوای زابل ۱۱ برابر اسـتاندارد تعیین 

شـده است.«
محـدود  آن  مهـار  در  مسـئولین  ناتوانـی  و  طبیعـت  قهـر  بـه  تنهـا  زابـل  شهرسـتان  مشـکالت  امـا 

می بـرد. رنـج  هـم  بسـیاری  شـهری  مشـکالت  و  مسـائل  از  شـهر  ایـن  نمی شـود. 

کامیون قورت می دهند! که  خیابان هایی 
بایـد  بـر تحمـل مشـکالت طبیعـی هم چـون طوفـان شـن و خشک سـالی  عـالوه  زابلـی  شـهروندان 

راه رفتـن در خیابان هـای شـهر هـم باشـند. رانندگـی و حتـی  مراقـب 
گذشـته یک دسـتگاه تریلی با ورود به خیابان شـهید باقری شـهر زابل بر  در اواسـط بهمن ماه سـال 
که بـه خودرو  اثـر نشسـت زمیـن و شکسـتگی شـبکه فاضـالب در زمیـن فـرو رفـت و عـالوه بـر خسـارتی 

وارد شـد موجب بروز خسـارت و بسـته شـدن چندین سـاعته مسـیر فاضالب این شـهر شـد.
کـه در  ایـن اتفـاق تنهـا نمونـه ای از وضعیـت سیسـتم فاضـالب شهرسـتان زابـل اسـت. سیسـتمی 
کارآمـدی خـود را نشـان می دهـد. اصغـر یکـی از شـهروندان زابلـی در خصوص این  هنـگام بارندگـی نا
کافـی نـدارد، بـه  بـه قـدر  مشـکل می گویـد: »ایـن شـهر شـبکه فاضـالب و دسـتگاه های مکـش آب 
کـد می مانـد و لجـن می شـود. خیابان هـا سـه روز بعـد از هـر بارندگـی  همیـن دلیـل آب در جوی هـا را
کـه لجن هـای خشـک شـده همـراه بـا بادهـای تنـد  رو بـه خشـک شـدن مـی رود و آن وقـت اسـت 

سیسـتان بـه ریـه مـردم سـرازیر می شـود.«
مسـئوالن آبفـای زابـل علـت ایـن مشـکالت را فرسـودگی سیسـتم فاضـالب شـهر معرفـی می کننـد. 
امـا بـه نظـر شـهروندان زابلـی ایـن اسـتدالل قانع کننـده نمی آیـد. اصغـر در این بـاره می گویـد: »عمـر 
سیسـتم فاضـالب زابـل تنهـا بیسـت سـال اسـت. چـرا یـک سیسـتم فاضالب باید ظرف بیسـت سـال 
کـه فاضـالب  فرسـوده شـده و جـان مـردم را بـه خطـر بیانـدازد؟« بـه عقیـده او پیمانـکار یـا افـرادی 
کرده انـد: »هـر جـای دیگـر دنیـا بـود این افـراد باید  شـهر را سـاخته اند مقصـر بـوده و بـه مـردم خیانـت 

گرفتـه می شـد.« کمـه می شـدند یـا حداقـل پـول مـردم از آن هـا پـس  محا

وقتی مسئولین زابل تنها مقابل منزل خود را آسفالت می کنند!
کارآمدی سیسـتم فاضالب، یکی دیگر از مشـکالت اصلی زابل آسـفالت نبودن بسـیاری از  عالوه بر نا
کوچه ها و  کـه چنـدی پیـش خبرگـزاری مهـر از وضعیت فاجعه بـار  کوچه هـا و معابـر اسـت. تصاویـری 
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کـرد بهتـر از هـر جمله ای وضعیـت این شـهر را توصیف می کند. خیابان هـای زابـل منتشـر 
که مانند پاشـیدن نمک  در ایـن میـان، در اوایـل فروردیـن مـاه امسـال ماجرایی در زابل اتفاق افتاد 
که شـهرداری در اقدامی عجیـب، تنها اقدام به  بـر زخـم مـردم ایـن شـهر بود. داسـتان از این قرار بود 

کرده بود. کرده و بقیه خیابان را رها  آسـفالت مقابل منزل یکی از مسـئولین شـهر 
بـا رسـانه ای شـدن ایـن اتفـاق، فرمانـدار زابـل وارد ماجـرا شـده و بـه شـهرداری سـه روز مهلـت داد تـا 
گـر ظـرف سـه روز ایـن اتفـاق  کـه ا کـرد  کنـد. ناظـری، فرمانـدار زابـل، تهدیـد  همـه خیابـان را آسـفالت 
کـرده و هزینـه آن را از حقـوق  کنـدن آسـفالت مقابـل منـزل ایـن مسـئول  صـورت نگیـرد اقـدام بـه 

کـرد. کسـر خواهـد  مدیـران شـهرداری 
گـر چـه ایـن اتفـاق بـا هوشـیاری رسـانه های شـهر زابـل و اقـدام بـه موقـع فرمانـدار ختـم بـه خیـر شـد  ا
گفتـه شـهروندان زابلـی تبعیـض و پارتی بـازی در ارائـه خدمات به شـهروندان در زابل به امری  امـا بـه 
کـه یکی از اهالـی خیابان شـهید مصطفی خمینی دوم زابل اسـت،  عـادی تبدیـل شـده اسـت. علـی 
کـه بـرای رفـع یـک مشـکل  در این بـاره می گویـد: »زد و بنـد در ادارات زابـل بیـداد می کنـد بـه طـوری 

شـهری حتمـا بایـد در یکـی از ادارات آشـنا داشـته باشـی تـا مشـکل ات رفع شـود.«
کـه بـا مسـئولین داشـتیم  کـه در تماس هـای متعـددی  او ادامـه می دهـد: »مـدت یـک سـال اسـت 
خواسـتار نصـب المـپ بـر روی تیرهـای چـراغ بـرق بودیـم امـا بعـد از یـک سـال آن هم در پی شـکایت 

کـرد.« نسـبت بـه نصـب المـپ مقابـل درب منـزل مسـئولین، اداره بـرق اقـدام بـه نصـب المـپ 

زابل به شورایی متفاوت نیاز دارد
گفتـه و شـنیده های شـهروندان و فعالیـن اجتماعـی و زیسـت محیطی زابـل این گونـه بـر می آیـد  از 
کـه مسـائل و مشـکالت ایـن شـهر بـه هیـچ وجـه عـادی و طبیعـی نبـوده و در مرحلـه بحرانـی قـرار 
کـرده و بخشـی از آن هـا آواره  کـه ۲۵ درصـد جمعیـت آن مهاجـرت  دارنـد. امـروز زابـل شـهری اسـت 
گـور خـواب در  کارتـن خـواب و  کـه ۶ هـزار  بیابان هـا و حاشـیه های شـهرهای دیگـر شـده اند؛ شـهری 
کـه یـا دچـار بـالی اعتیـاد هسـتند و یـا بـه تکدی گری مشـغول  اطـراف و حاشـیه های آن وجـود دارنـد 

کـه بنابـه آمـار رسـمی عنـوان آلوده تریـن شـهر جهـان را یـدک می کشـد. می باشـند؛ شـهری 
گذشـته نیـاز دارد. سـبحانی در این بـاره  گی هـا و مختصـات بـه شـورایی متفـاوت از  شـهری بـا ایـن ویژ
که اعضای آن صرفا دغدغه شـرکت در جلسـات  می گوید:» شهرسـتان زابل به شـورایی احتیاج دارد 

گرفتن حق جلسـه نداشـته باشـند.« و 
گفتـه او »مشـکالت زابـل فـرا شـهری و حتـی فـرا اسـتانی هسـتند. یکـی نمونـه آن مسـاله پـس  بـه 
برقـراری  بـا  بایـد  جدیـد  شـورای  دلیـل،  همیـن  بـه  اسـت.  افغانسـتان  از  هیرمنـد  آب  حـق  گرفتـن 
گسـترده بـا اسـتان های مجـاور و همین طـور مرکز به تدوین برنامـه ای جامع، برای نجات  ارتباطـات 

بپـردازد.« شـهر 
که از فعالین مطبوعاتی زابل است با انتقاد از عدم حضور نخبگان علمی و فرهنگی در  شیرزاد هم 
که نخبگان،  انتخابات شورای شهر می گوید: »راه نجات زابل از این حجم از مشکالت این است 
کارزار انتخابات شوند.« گیری برداشته و وارد  کناره  اساتید دانشگاه و تحصیل کردگان شهر دست از 

که زمانی خاسـتگاه  برغم همه مشـکالت، زابل خانه چند هزار سـاله مردم این شـهر اسـت. شـهری 
کـه امـروز همـه بـر  یکـی از اولیـن و پیشـرفته ترین تمدن هـای بشـری یعنـی شـهر سـوخته بـود. چیـزی 
کنـد. اما این  کـه شایسـته نیسـت داسـتان زابـل این گونـه ادامـه پیـدا  سـر آن توافـق دارنـد ایـن اسـت 
گاهانـه در پنجمیـن دوره انتخابـات شـوراها، تشـکیل  توافـق بایـد خـود را بـه شـکل یـک انتخـاب آ
شـورایی بـا دیـد فـرا شـهری و فـرا اسـتانی، و نیـز نظـارت مـداوم و مسـتمر شـهروندان بـر عملکرد شـورا 

و شـهرداری، نشـان دهـد.
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نویسنده: لقمان خضری
کردستان استان: 

شهر: مریوان
چالش ها:

• محیط زیست
• زباله و پسماندها

• ضعف مدیریت شهری 

کشـورهای دموکراتیک و پیشرفته، از مهم ترین و پر قدرت ترین  شـوراهای شـهر و نهاد شـهرداری در 
نهادهـا هسـتند. شـوراها در حکـم پارلمـان شـهری و نهـادی نزدیک به مردم، مسـئول تصمیم گیری 

درباره مهم ترین مسـائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسـی شـهر می باشـند.
در ایـران امـا شـوراها بیشـتر بـه شـکل نهادهـای مشـورتی تعریـف شـده اند و مسـئولیت ها و قـدرت 
کـه اغلـب مردم  کشـورهای غربـی اسـت. بـه نحـوی  شـهرداری هـم بسـیار محدود تـر از همتـای آن در 

کـردن زباله هـا می افتنـد. بـا شـنیدن اسـم شـهرداری بـه یـاد جمـع 
تلقـی  شـهرداری  خدماتـی  وظیفـه  مهم تریـن  و  بدیهی تریـن  زباله هـا  دفـع  و  جمـع آوری  واقـع  در 

اسـت. بازمانـده  آن  انجـام  از  مریـوان  شـهرداری  کـه  اسـت  وظیفـه ای  درسـت  ایـن  امـا  می شـود 
زباله هـای مریـوان روی دسـت شـهرداری و شـورا بادکرده انـد. شـهرداری جایـی بـرای دفـع زباله هـا 

کـرد. ندارنـد و از سـر ناچـاری شـروع بـه دپـوی آن هـا در پارکینگ هـای عمومـی شـهرداری 

بحران زباله و ناکارآمدی مدیریت 
شهری در مریوان
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کجا آغاز شد؟ مشکل از 
در روزهـای پایانـی تعطیـالت سـال نـو، چهـره شـهر توریسـتی مریـوان به یک بـاره با تپه هـای زباله، در 
کـه از شـهریور سـال  کنـار سـطل های زبالـه عـوض شـد. مشـکل زباله هـا در مریـوان  سـر چهـار راه هـا و 
کـه شـهرداری جمـع آوری زباله هـا  قبـل آغـاز شـده بـود در روزهـای ۱۳ تـا ۱۵ فروردیـن امسـال و زمانـی 

کـرد بـه اوج خود رسـید. را متوقـف 
گذشـته بسـیاری از اهالـی روسـتاهای  کـه در واپسـین روزهـای سـال  داسـتان از آنجایـی شـروع شـد 
مجـاور محـل تلنبـار زباله هـای مریـوان در منطقـه عصرآباد، به دلیل مشـکالت زیسـت محیطی ایجاد 
گذشـت ۲۰ سـال از  شـده دسـت بـه اعتـراض زدنـد. ایـن اعتراضـات موجـب شـد تـا شـهرداری بعـد از 
کـه فاقـد هر گونـه برنامـه مدیریـت محیط زیسـتی  تخلیـه مدیریـت نشـده زبالـه در منطقـه عصرآبـاد، 

بـود، بـه انتخـاب محـل جدیـدی بـرای تخلیـه زباله هـا دسـت بزنـد.
کـه عـالوه بـر جاذبه هـای  گردشـگر پذیر  مـکان جدیـد جایـی نبـود جـز دره سـماقان، دره ای زیبـا و 
کیلومتـری شـهر مریـوان اسـت. امـا انتخـاب محـل  گردشـگران در ۸  طبیعـی، یکـی از مقاصـد عمـده 
کـه یـک هفتـه پیـش از  جدیـد نیـز مـوج جدیـدی از اعتراضـات مـردم محلـی را موجـب شـد تـا جایـی 
تعطیـالت نـوروزی بسـیاری از فعـاالن محیط زیسـت و اهالـی روسـتاهای مجـاور منطقـه دسـت بـه 
کـه بـه بازداشـت ۷ نفـر از فعالیـن محیط زیسـت و  تجمـع و اعتراضـات چنـد روزه زدنـد. اعتراضاتـی 

مـردم محلـی انجامیـد.
بـا ممانعـت اهالـی روسـتاهای محـل، از دفـن زبالـه در مـکان جدیـد، مسـئولین شـهرداری دسـت بـه 
دامان شـهرهای مجاور از جمله سـروآباد شـده و برای چند روز به انتقال زباله ها به این شـهر در ۴۰ 
کـه مـردم محلی سـروآباد بـه آن رضایـت دهند و  کیلومتـری مریـوان پرداختنـد، امـا ایـن چیـزی نبـود 
کیسـه های بـزرگ بـر سـر سـطل ها و  کشـیدن  بـه ایـن ترتیـب بحـران زباله هـا، شـهرداری را مجبـور بـه 

کرد. کـن متعلـق بـه شـهرداری  تپه هـای زبالـه و دپـوی آن هـا در حیـاط اما

چهار سال پیش باید فکر امروز را می کردند
زباله هـا می گویـد: » در بحـث  بحـران  از مسـئوالن شـهری مریـوان در توضیـح علـت  یکـی  اسـدی، 
کنـد،  کـه شـهرداری مریـوان بخواهـد از وظایفـش تمـرد  جمـع آوری زباله هـا بحـث بـر سـر ایـن نیسـت 
کارگروه پسـماند آن را  کـه  کـه مـردم اجـازه ندادند در محل تعیین شـده  بلکـه بحـث بـر سـر ایـن اسـت 

گیـرد.« کـرده، تخلیـه زبالـه صـورت  تاییـد 
زبالـه حاصـل  عنـوان محـل جدیـد دفـن  بـه  انتخـاب دره سـماقان  کـه  اشـاره می کنـد  ادامـه  او در 
کـه پـس از بررسـی نقـاط مناسـب بـرای جمـع آوری زباله هـا  گـروه پسـماند اسـتان بـوده  مطالعـات 

شـد. انجـام 
در این باره  بختیار  نمی دانند.  قانع کننده  را  استدالل ها  این  مریوان  محیط زیست  فعالین  اما 
کم  می گوید: »در شهر مریوان به خاطر وجود جنگل های فراوان و آبراه ها و چشمه های متعدد، ترا
کار دشواری است.  کردن مکان مناسب برای تخلیه زباله ها  باالی روستاها و دریاچه زریوار، پیدا 
ایجاد  را  دیگری  مشکالت  هم  جدیدی  مکان  هر  در  زباله ها  دفن  که  می دانست  باید  شهرداری 
می کند، بنابراین باید با مدیریت درست محل قبلی دفن زباله ها، مانع از ایجاد بحران می شد.« به 

گر شهرداری از قبل مدیریت خوبی داشت احتیاجی به مکان یابی جدید نبود. گفته او ا
که دفن زباله ها در هر  که شـرایط زیسـت محیطی مریوان به گونه ای اسـت  نسـرین هم معتقد اسـت 
کارخانه  مکانـی باعـث ایجـاد مشـکل می شـود بـه همیـن دلیـل شـورا و شـهرداری بایـد بـه فکـر ایجـاد 

بازیافـت زبالـه در شـهر می بودند.
کارخانـه بازیافـت زبالـه مریـوان بـا یـک  کریمـی شـهردار مریـوان از نهایـی شـدن مناقصـه  البتـه فـواد 
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کار بسـیار دیرهنـگام بـوده اسـت:  کـه ایـن  شـرکت مالزیایـی خبـر می دهـد. امـا نسـرین معتقـد اسـت 
کارخانه  »چرا درسـت در ماه های آخر فعالیت شـورا و شـهرداری و در وسـط بحران، به فکر تاسـیس 

بازیافـت افتاده انـد؟ آیـا شـورا و شـهرداری نبایـد آینـده نگـری داشـته باشـد؟«

کند شورا باید اعتماد مردم را جلب 
که به چشـم می آید عدم همکاری مردم محلی با شـورا و شـهرداری  در بحران اخیر زباله ها، نکته ای 
کن در روسـتاهای اطـراف دره سـماقان حتی به  کـه مردم سـا بـرای حـل ایـن بحـران بـود، به گونـه ای 
شـکل موقـت هـم اجـازه انتقـال و تخلیـه زباله هـا را ندادنـد. ایـن نکتـه از جنبه هـای متفاوتـی قابـل 

بررسـی است.
اسـتانداردهای  مطابـق  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  کردسـتان  اسـتان  روزنامه نـگاران  از  یکـی  افراسـیابی 
کیلومتـر باشـد  زیسـت محیطی فاصلـه مکان هـای دفـع زبالـه از مناطـق مسـکونی بایـد حداقـل یـک 
کـدام ۲۵۰۰ تـا ۳۵۰۰ متر با محـل جدید دفع  کوزلـه« هـر  می گویـد، روسـتاهای »گمـاره لنـگ« و »کانـی 

زبالـه فاصلـه داشـتند و مخالفـت مـردم بـا دفـع زبالـه در ایـن مـکان توجیـه زیـادی نداشـت.
ایـن  بـه  مریـوان نمی تـوان  زبالـه در  بـودن دفـن  به دلیـل غیراصولـی  کـه  اسـت  نسـرین معتقـد  امـا 
کارگروه تعیین  که  کرد. او ادامه می دهد: »البته مشـکل دیگر این اسـت  اسـتانداردها خیلی اعتماد 
را در نظـر نگرفتـه و  از حساسـیت های محلـی و اجتماعـی  کـدام  مـکان جدیـد دفـن زباله هـا هیـچ 

کـرده اسـت.« بـدون مشـورت بـا اهالـی محلـی اقـدام بـه انتخـاب ایـن محـل 

توافق یک ساله با اهالی روستای عصرآباد
کـه چنـد روز پیـش اتفـاق افتـاد، مسـئوالن شـورای  گرفتـن بحـران زباله هـا، در آخریـن تحولـی  بـا بـاال 
کوتـاه مـدت بـا اهالـی روسـتای عصرآباد دسـت یافتند. سـامان  شـهر و شـهرداری مریـوان بـه توافقـی 
کـه بـرای  کنان عصرآبـاد اسـت در بـاره ایـن توافـق می گویـد: »مـا برغـم همـه مشـکالتی  کـه یکـی از سـا
کـه یـک سـال دیگـر زباله هـا در اطـراف روسـتای مـان دفـن شـود. در  کردیـم  مـان پیـش آمـده، قبـول 
کنـد و یـا مـکان جدیـدی را بـرای انباشـت  کارخانـه بازیافـت را افتتـاح  ایـن مـدت شـهرداری یـا بایـد 

کنـد.« زباله هـا پیـدا 

مشکل زباله ها و تعامل با شهروندان، اولویت شورای پنجم
هدیـه شـورای چهـارم در آخریـن ماه هـای فعالیت اش و در تعطیالت سـال نو به شـهروندان مریوانی 
کـه بـه امیـد بهـره منـدی از زیبایی هایـی مثـل دریاچـه زریـوار بـه ایـن شـهر آمـده  و توریسـت هایی 
ابعـاد  می توانسـت  هـوا  شـدن  گـرم  بـا  کـه  بحرانـی  بـود.  تعفـن  بـوی  بـا  زبالـه  از  پـر  شـهری  بودنـد، 

گیـر دار بـه خـود بگیـرد. کـی از جملـه شـیوع بیماری هـای وا خطرنا
به خود  پارکینگ های شهرداری، شکلی رقت انگیز  آن ها در  با دپوی  که  زباله های مریوان  بحران 
گرفت، تنها به طور موقت و به مدت یک سال حل شده و به نظر نمی رسد که اهالی روستای عصرآباد 

یا مناطق دیگر اجازه دفن زباله ها به شکل غیر اصولی را بعد از این به مسئولین شهر بدهند.
کارخانـه بازیافـت زباله هـا مهم تریـن و ضروری تریـن نیـاز شـهروندان مریوانـی و  بنابرایـن، احـداث 
کند. ایـن وظیفه  کـه شـورای چهـارم نتوانسـت آن را بـرآورده  تنهـا راه حـل ایـن مشـکل اسـت. نیـازی 
کارخانه،  کـه بـا ارائـه یـک زمان بنـدی دقیـق بـرای پایان احـداث ایـن  شـورای پنجـم ایـن شـهر اسـت 
شـورا  تعامـل  البتـه  و  کنـد،  حـل  همیشـه  بـرای  بـار  یـک  را  مریـوان  بـزرگ  زیسـت محیطی  مشـکل 
کار شـورای پنجـم قـرار نگیـرد، بایـد منتظـر  گـر در دسـتور  بـه شـهروندان به عنـوان حلقـه مفقـوده ا

باشـد. بحران هـای دیگـر 
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نویسنده: مینا طاهری
استان: آذربایجان شرقی

شهر: تبریز
چالش ها:

• حقوق زنان
• آزادی پوشش

• حقوق شهروندی 

کشـور مـا بـه  آزادی حـق پوشـش یکـی از حداقلی تریـن حقـوق مدنـی هـر انسـانی اسـت. هرچنـد در 
بهانـه دیـن و فرهنـگ عرفـی، ایـن آزادی تقریبـا از همـگان سـلب می شـود، امـا مـردان به طور نسـبی 
کشـور، یعنـی  کـم از نیمـی از جمعیـت  از ایـن حـق برخوردارنـد. در واقـع حـق آزادی پوشـش دسـت 
گسـترده ترین نقض های حقوق بشـر در ایران اسـت. نقش شـوراهای  زنان، سـلب می شـود و این از 
گـر ایـن نهادهـا بـه درسـتی بـه  گام حـق انتخـاب پوشـش موثـر خواهـد بـود، ا گام بـه  شـهر در تحقـق 

کنند. وظایـف خـود عمـل 

کمبودهـا، نیازهـا، نارسـایی های اجتماعـی، فرهنگـی،  مطابـق قانـون شـوراها، بررسـی و شـناخت 
ح ها و پیشـنهادهای اصالحی و  آموزشـی، بهداشـتی، اقتصـادی و رفاهـی حـوزه انتخابیـه و تهیـه طر
کاربـردی در ایـن زمینه هـا جهـت برنامه ریـزی و ارائـه آن بـه مقامـات مسـئول ذی ربـط،  راه حل هـای 

مطالبه زنان تبریزی از شورای شهر: 
توجه به آزادی پوشش
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از وظایـف شـوراهای شـهر و روسـتا اسـت. بـر ایـن اسـاس، شـوراها می تواننـد نیازهـا و نارسـایی های 
کـه در عمـل اتفـاق  اجتماعـی و رفاهـی زنـان و دختـران شـهر را مـورد توجـه قـرار دهنـد. امـا آنچـه 
می افتد، تالش شـوراها در راسـتای تعیین تکلیف برای پوشـش زنان اسـت. برگزاری جشـنواره هایی 
کـه بـا صـرف بودجـه قابـل توجهـی از سـوی شـهرداری تهـران، بـا  بـه عنـوان مـد و پوشـش اسـالمی 

حمایـت شـورای شـهر برگـزار شـد ازجملـه ایـن تالش هـا اسـت.

شورای شهر تبریز برای زنان جامعه تعیین تکلیف نکند
کنان منطقه زعفرانیه تبریز، ۲۸ سـال دارد. مجرد و شـاغل اسـت و بر اسـتقالل و  ترانه عطیفی از سـا
کیـد می کنـد. او می گویـد: »وقتـی دختـر ۱۳ سـاله از نظـر قانـون  آزادی خـود بـه عنـوان یـک شـهروند تا
کند، چرا همان قانون گذار برای حق سـاده ای مثل انتخاب پوشـش،  که ازدواج  به رشـدی رسـیده 
بـرای زنـان بزرگسـال هـم تصمیـم می گیـرد؟ ایـن دخالـت مسـتقیم در زندگی خصوصی مردم اسـت و 
گذشـته مـردم آن را نپذیرفته انـد و در مقابل آن  کـه طـی ۴۰ سـال  قابـل پذیـرش نیسـت. همـان طـور 
کاری برای دفاع از آزادی حق  کرده اند. متاسـفانه شـوراهای شـهر هم  از راه های مختلف ایسـتادگی 
پوشـش زنـان نمی کننـد و حتـی برعکـس آن عمـل می کننـد. چنیـن نمایندگانـی چطـور می تواننـد 
کننـد و لبـاس  کـه همـه عمرشـان را بایـد بـر خـالف میل شـان زندگـی  نماینـده زنانـی بـه شـمار بیاینـد 

بپوشـند؟ آن هـا حـق دخالـت در تصمیم گیـری بـرای آنچـه مـا می پوشـیم ندارند.«
کـه اهتمـام ویژه ای بـرای ترویج  کرده اسـت  کنونـی شـهر تبریـز اعـالم  کـه شـورای  ایـن در حالـی اسـت 
و  فرهنگـی  کمیسـیون  رییـس  زاده،  حاجـی  سـعید  دارد.  شـهر  ایـن  در  حجـاب  و  عفـاف  فرهنـگ 
گفتـه اسـت: توجـه بـه دغدغه هـای شـهروندان متدیـن  اجتماعـی شـورای شـهر تبریـز در ایـن زمینـه 

تبریـز در سـرلوحه فعالیت هـای شـهرداری تبریـز قـرار دارد.
گفتـه اسـت: »چنانچـه زنان یـک جامعه  هم چنیـن اسـماعیل چمنـی، یـک عضـو شـورای شـهر تبریـز 
دارای جوهـر عفـاف و حجـاب باشـند، مسـیر تعالـی و بالندگـی معنـوی بـرای تمامـی مـردم آن جامعه 

هموار اسـت.«
فرانـک پ.، فعـال مدنـی در تبریـز، می گویـد: نمونه هایـی مثـل مهرنـوش نجفـی راغـب، عضـو دوره 
کنونی مجلس و المیرا  سـوم شـورای شـهر همدان، مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان برای دوره 
کنونـی شـورای شـهر تبریـز نشـان می دهـد پوشـش زنـان حتـی در حـوزه خصوصـی  خاماچـی عضـو 
کمیـت یـک مسـئله سیاسـی اسـت و انتشـار عکس هایـی در ایـن  و یـا مجامـع غیـر رسـمی بـرای حا
گـر از سـوی ایـن زنـان تکذیـب شـود، بـرای ایـن زنـان می توانـد هزینـه ای در حـد  خصـوص، حتـی ا
کـه در حـق جامعـه زنـان  حـذف از موقعیـت سیاسـی و اجتماعـی داشـته باشـد. ایـن جفایـی اسـت 

کنـد. کـه بایـد تغییـر  می شـود و بـد فرهنگـی اسـت 
گفتـه ایـن فعـال مدنـی، هیـچ آمـار رسـمی ای از خواسـت مـردم دربـاره آزادی حـق پوشـش وجـود  بـه 
نـدارد و در ایـن شـرایط مسـئوالن، از جملـه اعضـای شـورای شـهر، بـا اسـتناد بـه خواسـته های عـده 
کمـی از مـردم، بـه جـای همـگان حـرف می زننـد و تصمیـم می گیرنـد و ایـن عیـن بی عدالتـی و ظلـم 

است.

گشت ارشاد و تحقیر و تحدید زنان
زنـان در جامعـه  بـه  از سـوی حکومـت  و  قانـون  قالـب  کـه در  ناهنجاری هایـی  از معضـالت و  یکـی 
کشـور، بـه ویـژه شـهرهای بـزرگ،  کـه در سراسـر  گشـت های ارشـاد اسـت  تحمیـل می شـود، وجـود 
کمیـن می کننـد و بـا ایجـاد مزاحمـت بـرای شـهروندان، بـه بهانـه »امـر بـه معروف و  در معابـر عمومـی 
کـه پوششـی متفـاوت از  گاه فراقانونـی زنـان و دخترانـی را  نهـی از منکـر« بـا تصمیم هـای سـلیقه ای و 
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گشـت ارشـاد هر  دلخـواه آنـان دارنـد، دسـتگیر می کننـد. فیلم هـا و عکس هـای درگیری هـای مـردم با 
گـرم سـال در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی منتشـر می شـود و تـداوم  سـاله، بـه ویـژه در ماه هـای 
کوتاه  کـه مـردم همـواره از ایـن برخوردهـا ناراضی انـد و از حق خـود  گزارش هـا نشـانگر ایـن اسـت  ایـن 

نیامده انـد.
گشـت ارشـاد دسـتگیر شـده اسـت. او توضیـح می دهـد:  گفتـه خانـم عطیفـی، او دو بـار توسـط  بـه 
»ایـن فقـط تجربـه مـن نیسـت و بـرای دوسـتان و اقوامـم هـم اتفـاق افتـاده اسـت. مـن اعتقـادی بـه 
که مانتوی  حجـاب نـدارم، امـا قانـون شـکنی نکردم، با این حال دسـتگیر شـدم. فقط به خاطـر این 
گرم اسـت و توان  گفتم هوا  کمی آرایش داشـتم.  آبی روشـن و شـال و شـلوار سـفید پوشـیده بودم و 
گشـت ارشـاد با رفتار خشـن و توهین و دشـنام به من  بیش از این لباس پوشـیدن ندارم، اما مامور 
کرد  گفـت چطـور مـن می توانـم مانتـو و مقنعـه و چـادر بپوشـم اما تـو نمی توانی؟ بعد هم مرا دسـتگیر 
کلی دردسـر  کشـید و  و تـا خانـواده ام برایـم لبـاس بلنـد و تیـره بیاورنـد و آزاد شـوم، چنـد سـاعت طول 

خانوادگـی برایم درسـت شـد.«
کـه  ترانـه عطیفـی هم چنیـن می گویـد: »کسـی را موقـع مـرگ در قبـر دیگـری نمی گذارنـد. همـان طـور 
گرمای تابسـتان چه بپوشـد، او  که در  گشـت ارشـادی تصمیـم بگیرم  مـن حـق نـدارم بـرای آن خانـم 
کـه بـرای من تصمیم بگیـرد و با ایجـاد مزاحمت برای مـن و زنان دیگر،  هـم نبایـد حـق داشـته باشـد 

کند.« کنـد و زندگی مـان را تلـخ  وقـت و اعصابمـان را تلـف 
ع اسـالم و  گشـت ارشـاد مسـتقر در خیابـان ولیعصـر تبریـز، زنـان طبـق شـر گفتـه یـک مامـور زن  بـه 
قانـون جمهـوری اسـالمی ایـران حـق ندارند با پوشـش های نامتعـارف بیرون بیایند و هم خودشـان 
گنـاه بیاندازنـد. از او درباره حق آزادی پوشـش زنان می پرسـم؛  کننـد و هـم مـردان جامعـه را بـه  گنـاه 
مـرا بـا تهدیـد بـه جلـب دور می کنـد و می گویـد: »ایـن حرف هـا مـال غـرب فاسـد اسـت و بـا جامعـه و 

مـردم ما نسـبتی نـدارد.«
زنـان  بـه صالحیـت  کیـد در پروسـه رسـیدگی  تا از اصـول مـورد  بـه حجـاب اسـالمی یکـی  پایبنـدی 
گـر  کـه نمونه هـای مسـتند نشـان داده ا کاندیـدای شـورای شـهر و مجلـس شـورای اسـالمی اسـت 
شـائبه ای نسـبت بـه نقـض آن حتـی بعـد از تاییـد صالحیت نیز بـه وجود بیاید، موجـب رد صالحیت 

و اخـراج یـا دسـتگیری آن نماینـده مجلـس یـا شـورا می شـود.
زنـان  آزادی  بـه  نسـبت  کمیـت  حا نگـرش  تغییـر  در  شـوراها  نقـش  بـر  کیـد  تا بـا  پ.  فرانـک  خانـم 
کـم در مسـیر  کننـد، یـا دسـت  گـر شـوراها نتواننـد مشـکالت اجتماعـی شـهروندان را حـل  می گویـد: »ا
که متاسـفانه معموال مسـائل  کارکـرد ایـن نهاد چیسـت؟ اما نکته این جاسـت  گام بردارنـد،  حـل آن 
و دغدغه هـای زنـان، خصوصـا در مـواردی مثـل آزادی حـق پوشـش اولویـت دسـت چنـدم بـه شـمار 
در  زنـان همـواره  کـه  اسـت  روزمـره  ایـن موضوعـی  کـه  نمی شـود. در حالـی  توجـه  آن  بـه  و  می آیـد 
بـا آن مواجهنـد و محدودیـت و ممنوعیـت را در لحظـه بـه لحظـه زندگی شـان تجربـه  زندگی شـان 

می کننـد.«
کـه آیـا همـه زنـان از نظـر پوشـش در جامعـه تحـت سـرکوب و نقـض حقوق  او در پاسـخ بـه ایـن سـوال 
کشـوری مذهبـی اسـت و بـه طـور سـنتی عـده قابـل توجهـی از  هسـتند، توضیـح می دهـد: »ایـران 
زنـان پوشـش چـادر دارنـد. هرچنـد این در واقع انتخاب آنان نیسـت و از طـرف عرف و خانواده برای 
گـر آن هـا اعتراضـی بـه ایـن پوشـش ندارنـد و بـا آن راحتند، حق شـان  آنـان انتخـاب شـده اسـت، امـا ا
گر به تغییـر و تحوالت همین پوشـش چادر بعد  کـه خودشـان تصمیـم بگیرنـد. در عیـن حـال ا اسـت 
ج شـده و بـه معیارهـای  کـه چقـدر از حالـت سـنتی و عرفـی خـار کنیـد می بینیـد  از انقـالب ۵۷ توجـه 
ایدئولوژیک حکومت نزدیک شـده اسـت. در آن سـال ها، زنان چادری زیر چادرشـان مانتو و شـلوار 

و روسـری یـا مقنعـه نمی پوشـیدند و لباسـی راحـت متناسـب بـا فصل داشـتند.«
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کـه حجـاب را بـه عنـوان  کـه از زنـان در ایـران سـلب می شـود و زنانـی  انتخـاب پوشـش، حقـی اسـت 
ردیـف  هـم  و  سـو  هـم  دیگـر،  زنـان  بـر  حکومتـی  فشـارهای  به دلیـل  می گزیننـد،  بـر  خـود  پوشـش 
حکومـت بـه نظـر می رسـند و از ایـن جهـت حـق آنـان نیـز زایـل می شـود. شـوراهای شـهر موظفنـد به 
جهـت ایجـاد برابـری و امنیـت در جامعـه به آزادی حق انتخاب پوشـش توجه داشـته باشـند و برای 

کننـد. احقـاق آن برنامه ریـزی 
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نویسنده: سودابه محمدی
استان: اردبیل

شهر: نمین
چالش ها:

• حقوق اقلیت ها
• زبان مادری

گذاری مدیریت شهری به نیروهای بومی  • وا

اردبیـل  اسـتان  نمیـن در  توابـع شهرسـتان  از  آن هـا  کـه همـه  روسـتا  و  کـم ۹ بخـش  مـردم دسـت 
هسـتند بـه زبـان تالشـی صبحـت می کننـد و مذهـب قریـب بـه اتفـاق آنـان نیـز سـنی اسـت. از دیربـاز 
تمامـی جایگاه هـای انتصابـی اداره امـور ایـن بخـش و روسـتاها، از جملـه بخشـدار و فرمانـدار و … به 
کـه از نظـر زبـان، مذهـب و فرهنـگ زندگـی هماننـد مردمـان  کسـانی  افـراد غیربومـی تعلـق می گیـرد. 
گاهـی در تضـاد بـا آن هـا قـرار دارنـد و همیـن موضـوع باعث ایجـاد فاصله  آن منطقـه نیسـتند و حتـی 
گـر  میـان آن هـا می شـود. رفـع ایـن فاصله هـا، بـا درایـت شـوراهای شـهر و روسـتا امکان پذیـر اسـت، ا

چنیـن اراده ای در شـورا باشـد.
می کنیـم  تجربـه  داریـم  مـا  آنچـه  »متاسـفانه  می گویـد:  اردبیـل  اسـتان  در  مدنـی  فعـال  م.،  پریسـا 
گـر مـردم تـرک زبـان اسـتان اردبیـل احسـاس  ا اجحـاف بـه اقلیت هـا در الیه هـای متفـاوت اسـت. 
کننـد و  اجحـاف پایتخـت نسـبت بـه خـود را دارنـد، بایـد اقلیـت تالـش در ایـن اسـتان را بیشـتر درک 

نقش کلیدی شوراها در انتصاب 
مدیران بومی
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بـرای از بیـن رفتـن آن بکوشـند.«
کـه راننـده خطـی اسـت و روزی چنـد بـار در مسـیر مینابـاد بـه نمیـن و برعکـس مسـافران را  قربـان م. 
کمـی ترکـی، هیـچ زبـان  بـه مقصـد می رسـاند، می گویـد: »مـادر مـن ۸۰ سـال سـن دارد و جـز تالشـی و 
گـر الزم باشـد او بـا یکـی از مسـئوالن روسـتا، مثـال در پاسـگاه حـرف بزنـد، حتما  دیگـری بلـد نیسـت. ا
کثـرا از اردبیـل، نمیـن، و سـایر شـهرهای ترک نشـین اسـتان  مـن بایـد همـراه او باشـم. چـون آن هـا ا

هسـتند و زبـان تالشـی بلـد نیسـتند.«
گفته او، همین مسـئله باعث می شـود بسـیاری از مردم روسـتا، از جمله مادرش، این مسـئوالن  به 
محلـی را از خـود نداننـد. او توضیـح می دهـد: »انـگار آن هـا از جـای دیگـری آمده انـد تـا بـرای رفـع 
بـرای هـم غریبـه هسـتیم و  مـا  کننـد.  تکلیـف  تعییـن  مـا  بـرای  یـا  انجـام بدهنـد  کارهایـی  تکلیـف 

احتمـاال آن هـا نیـز نسـبت بـه مـا همیـن دیـدگاه را دارنـد.«
کثریـت مـردم منطقـه ای، آن هـم در  آیـا شـوراهای شـهر می توانـد ایـن معادلـه را تغییـر دهـد؟ وقتـی ا
کاندیداهـا و  کـه عمـده  مناطـق روسـتایی، اهـل تسـنن و تالشـی زبـان باشـند، بسـیار طبیعـی اسـت 
نهایتـا منتخبـان شـوراهایش نیـز تالشـی زبـان و اهـل تسـنن باشـند. بـا توجـه بـه حـوزه اختیـارات و 
کـه شـامل انتخـاب شـهردار، تصویـب بودجـه و نظـارت بـر عملکـرد  وظایـف شـوراهای شـهر و روسـتا 
گسـترش نفـوذ مـردم محلـی در تصمیم گیری هـا افزایـش قابـل توجهـی  شـهرداری هاسـت، دامنـه 

می یابـد.
ایـن خصـوص می گویـد: »شـوراهای شـهر نقـش مهمـی در شناسـاندن ظرفیت هـای  پریسـا م. در 
محلـی و ایجـاد امـکان تصـدی پسـت های محلـی توسـط افـراد بومـی را برعهـده دارنـد. چنان چـه در 
سـاختار نهادهـای قانونـی می بینیـم شـورای اسـتان متشـکل از نماینـدگان شـوراهای هر شهرسـتان 
گـر حضـور تاثیرگـذاری در ایـن نهادهـا داشـته باشـند، می تواننـد  اسـت و شـوراهای شـهر و روسـتا ا
کارشناسـان و متخصصان بومی را به شـورای اسـتان، و هم چنین اسـتان داری و فرمانداری معرفی 

کننـد.« کـم زمینـه تصـدی پسـت های محلـی از سـوی ایـن متخصصـان را فراهـم  کـم  کننـد و 
کن نمیـن اسـت. او می گویـد:  کارشناسـی علـوم تربیتـی، خانـه دار و سـا حمیـرا الـف. دارای مـدرک 
کشـاورز و دامدارنـد و در روسـتای مـرزی عنبران علیا  »پـدر و مـادر مـن ۷۵ و ۶۵ سـاله هسـتند. آن هـا 
کـه بـه ویـژه در فصـل زمسـتان به دلیـل سـرمای هـوا و یخ بنـدان بـا مشـکل دائمـی  زندگـی می کننـد 
کمبـود آب، مخصوصـا آب آشـامیدنی مواجـه هسـتند. آن هـا تنهـا می تواننـد بـه  بسـته بـودن راه و 

زبـان تالشـی حـرف بزننـد.«
کـم پـس از شـکل گیری نهـاد  او بـا اشـاره بـه اهمیـت وجـود شـوراهای روسـتایی، می گویـد: »دسـت 
کننـد  شـورا و تشـکیل شـورای روسـتا پـدر و مـادرم می تواننـد بـا ایـن مسـئوالن محلـی ارتبـاط برقـرار 
یـا  دوسـتان  میـان  از  اغلـب  شـورا  اعضـای  چـون  بگذارنـد.  میـان  در  آن هـا  بـا  را  مشکالت شـان  و 
خویشـاوندان هسـتند و از همـه مهم تـر بـا رای مـردم روسـتا انتخـاب می شـوند و طبعـا مشـکالت و 
کاسـتی های مـردم را بـه خوبـی درک می کننـد و حتـی خودشـان هـم آن مشـکالت را تجربـه می کنند، 
کـه بـرای رفـع ایـن مشـکالت سـعی خـود را خواهنـد  بنابرایـن می تـوان اطمینـان بیشـتری داشـت 

کـرد.«

بومی سازی مدیران، اعتماد عمومی را افزایش می دهد
کـه در زمینـه زبـان مـادری فعالیـت می کنـد، می گویـد:  ارسـالن الـف، مدیـر یـک وب سـایت محلـی 
کاندیداهـای انتخاباتـی، اعـم از شـوراها یـا مجلـس در سـخنرانی تبلیغاتـی در یـک روسـتا،  »وقتـی 
بـا  بهتـر می تواننـد  آن منطقـه صحبـت می کننـد،  مـردم  مـادری  زبـان  بـه  کوچـک  یـا شـهر  بخـش، 
کننـد و مـردم بـه آن هـا اعتمـاد و احسـاس نزدیـک بـودن می کننـد و ایـن بـه نفـع  آنـان ارتبـاط برقـرار 
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نامزدهـای انتخاباتـی نیـز هسـت. هم چنیـن تبلیغات بـه زبان مادری حس خوبی بـه مردم می دهد 
کسـب آرا اهمیـت دارد، امـا ایـن نبایـد فقـط بـه دوره تبلیغـات محـدود شـود. مـردم بایـد ایـن از  و در 
کننـد تـا در دوره هـای بعـدی نیز به ایـن نمایندگان  خـود بـودن را در طـول دوره نمایندگـی نیـز حـس 

کننـد.« یـا اعضـای شـورا دوبـاره اعتمـاد 
او دربـاره برخـی اظهـارات در خصـوص خطـر اختالفـات مذهبـی یـا تفکیـک زبانـی می گویـد: »مـردم 
کیفیـت زندگـی آن هـا را ارتقـا بدهـد و  کـه  کسـانی رای می دهنـد  کـردن هسـتند و بـه  دنبـال زندگـی 
کننـد بـه شـعارهای انتخاباتی اش پایبنـد خواهد بـود. در واقع  کـه حـس  کسـانی را انتخـاب می کننـد 

کاربلـد اسـت، نـه تندروهـا از هـر دو سـو.« انتخـاب مـردم عاقـالن و شایسـتگان 
کیـد می کنـد: »شـوراهای مناطـق قومیتـی بایـد در راسـتای عملـی شـدن اصـول  آقـای ارسـالن الـف تا
کـه مربـوط بـه زبـان مـادری و اقـوام  معوقـه در قانـون اساسـی، مثـل اصـل پانزدهـم و اصـل نوزدهـم 
کننـد و بـا ارتبـاط تنگاتنـگ بـا نماینـدگان محلـی در مجلـس شـورای اسـالمی، بـرای  اسـت، تـالش 

اجرایـی شـدن ایـن اصـول بکوشـند.«
کـه سـال ها  کارشـناس ارشـد زبان هـای باسـتان، بـا اشـاره بـه برخـی از نام گذاری هایـی  داریـوش ز.، 
گرفتـه، می گویـد: »مشـکل ایـن  قبـل توسـط شـهرداری عنبـران و سـایر مناطـق تالـش نشـین صـورت 
کشـوری بـه شـهر تبدیـل شـد، از طـرف نهادهـای  کـه عنبـران در تقسـیمات  کـه پـس از ایـن  جاسـت 
کـه آن نام ها  کـرد و به این  مرتبـط نـام قدیمـی و تاریخـی برخـی از محله هـا از تالشـی بـه فارسـی تغییـر 
اسـامی خاص با پیشـینه فرهنگی و تاریخی بودند توجهی نشـد. شـهرداری بعضی از این اسـم های 
واژه هـای خنـده داری  و  ترکیبـات  بعضـا  و  تغییـر داد  فارسـی  بـه  لفـظ  بـه  لفـظ  ترجمـه  بـا  را  محلـی 

ساخت.«
کـه بـه زبـان تالشـی تسـلط  کاندیداهـای محلـی ای  کـه  او اضافـه می کنـد: »عـالوه بـر ایـن، در صورتـی 
دارند وارد شـوراهای شـهر و روسـتای مناطق تالش نشـین شـوند، بدون شک مردم می توانند بدون 
کننـد و شـوراها افـزون بـر نقش هـای متعـارف خـود، قـادر خواهند بود  واسـطه بـا آن هـا ارتبـاط برقـرار 
بـه عنـوان یـک پـل ارتباطـی مهـم و مسـتحکم نقـش انکارناپذیـری را در انتقـال خواسـته های مـردم 

کنند. « کشـوری ایفـا  منطقـه بـه دیگـر مسـئوالن منطقـه ای و 

تفاوت مذهبی را شوراها به رسمیت بشناسد
گیـالن تفـاوت مذهـب  نکتـه قابـل توجـه دیگـر در مـورد مناطـق تالش نشـین اسـتان اردبیـل و حتـی 
کثـر قریـب بـه اتفـاق مـردم تالشـی زبـان سـنی  کشـور اسـت. ا مـردم ایـن مناطـق بـا مذهـب رسـمی 
کشـور  شـافعی هسـتند و بـا توجـه بـه بافـت فرهنگـی اجتماعـی منطقـه هماننـد بسـیاری از مناطـق 
از رفتارهـا و  کنـار برخـی  گرفتـن در  قـرار  اقلیـت  را دارنـد. در  حساسـیت های مذهبـی خـاص خـود 
کلیـدی مدیریتـی  کـه اقلیت هـای مذهبـی نمی تواننـد پسـت های  قوانیـن تبعیـض آمیـز، ماننـد ایـن 
کم و ناچیز می شـود. کنشـی هرچند بسـیار  گاهی منجر به رفتارهای وا کشـور را داشـته باشـند،  کالن 
کـه به دلیـل تفـاوت مذهـب نسـبت بـه مذهب  بـه نظـر می رسـد شـوراهای شـهر و روسـتا در مناطقـی 
نقش هـای  می تواننـد  هسـتند  اقلیـت  در  کشـور  رسـمی  زبـان  بـه  نسـبت  زبـان،  یـا  کشـور  رسـمی 
گـر  کـه ا بیشـتری در خصـوص نزدیـک شـدن بـه شـاخص های جامعـه مدنـی داشـته باشـند. نقشـی 
بـه بوتـه فراموشـی سـپرده شـود، امـکان بـروز تنش هـای مذهبـی هویتـی را بـه شـدت افزایـش دهـد.
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نویسنده: فوالدگر
استان: چهار محال بختیاری

شهر: یاسوج
چالش ها:

• زنان شورا
• رقابت های انتخاباتی
• توسعه و آبادانی شهر 

 ۲۹ در  کشـور  روسـتاهای  و  شـهرها  دیگـر  مثـل  هـم  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  اسـتان  مرکـز  یاسـوج، 
دور  برخـالف  کـه  شـورایی  بـود.  خواهـد  پنجـم  شـورای  انتخابـات  شـاهد  جـاری  اردیبهشـت ماه 

تشـکیل خواهـد شـد. از ۷ عضـو  کـه  ۱۱ عضـو  از  نـه  چهـارم، 
کنونی یاسـوج )حدود  کشـور، اغلب اعضای شـورای مسـتقر و  برخالف بسـیاری شـوراهای شـهر دیگر 
که برخی از آنان، می توانسـتند به  ۷ نفـر( بـرای شـورای بعـدی نامـزده نشـده اند؛ ایـن در حالی اسـت 

ح باشـند. واسـطه پشـتوانه های قومی و خانوادگی، از نامزدهای مطر
کـه درگیـر اختالف هـا و چالش هـای جدی  شـورای چهـارم یاسـوج متاسـفانه ازجملـه شـوراهایی بـود 
کـه  گـروه ۵ نفـره و ۶ نفـره در شـورا، در دو سـوی ایـن نهـاد مهـم، وقتـی را  و انرژی بـر زیـادی شـد؛ دو 

کردنـد. گاه تـا حـد زیـادی بیهـوده، بـرای حاشـیه ها تلـف  کـرد،  می شـد بـرای توسـعه شـهر صـرف 
کـه شـورای چهـارم بـا حضـور اعضـای جدیـد و میان سـال و جوان تـر از دوره  قبـل،  ایـن در حالـی بـود 

از شورای شهر یاسوج چه خبر؟
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کـرده بـود و امیـد زیـادی بـه اقدامـات آن وجـود داشـت. کار خـود را آغـاز 
کـه خوشـبختانه  کـه از همـان روز اول، و در موضـوع انتخـاب شـهردار آغـاز شـد. هرچنـد  مشـکالتی 
گرفتـه از همان  کـرد؛ امـا اختـالف و عـدم اعتمـاد شـکل  کار خـود را آغـاز  شـهردار بعدتـر بـا رأی ۱۱ عضـو 
کـرد. نـزاع بـر سـر انتخـاب رییـس  کار را بـرای چهـار سـال پیچیـده  کار میـان اعضـای شـورا،  ابتـدای 

شـورا در دو سـال نخسـت، یـک شـاهد مهـم در ایـن خصـوص اسـت.
چالـش دو طیـف، بعدتـر در حوزه هـای مختلـف )ازجملـه در موضـوع تأسـیس پایـگاه مسـافرتی، یـا 
کارخانـه  ح هـای پارک سـازی و سـاخت پـل و حتـی در ماجـرای خریـد  کمربنـدی، یـا طر ح ایجـاد  طـر
کـه بـه رسـانه های محلـی و حتـی سراسـری  کـرد. منازعـه و چالشـی  سنگ شـکن( خـودش را آشـکار 
کشـیده می شـد و در فضـای آنالیـن هـم بازتـاب می یافـت و خـودش بـاز موجبـی بـرای اتـالف انـرژی و 

نیـروی انسـانی در شـورای چهـارم بـود.
تنهـا زن عضـو شـورای یاسـوج نیـز زیـر سـایه جدال هـا و رقابت هـای شـخصی و سیاسـی و بانـدی، 
در  بانـوان  پـارک  احـداث  شـاید  هرچنـد  باشـد.  داشـته  موثـری  کارنامـه  بایـد  کـه  چنـان  نتوانسـت 
که زنان یاسـوج نیازمند حضور  یاسـوج بـدون پی گیری هـای او عملیاتـی نمی شـد. امـا قدر مسـلم آن 

هرچـه بیشـتر در شـورای شـهر هسـتند.

مشکل ترافیک یاسوج باقی است
کلـی، داوری اهالـی منطقـه بویراحمد، و به طور مشـخص شـهر یاسـوج درباره شـورا  بجـز ایـن ارزیابـی 
کارنامـه  کسـی اسـت؛ او بـا ابـراز نارضایتـی از  هـم نـکات قابـل توجهـی در بـر دارد. سـجاد، راننـده تا
کـه  کنـد؛ درآمـد مـا بـرای ایـن  کرایه هـا را بیشـتر  کمـی  شـورای یاسـوج، می گویـد: »شـورا می توانسـت 

کافـی نیسـت.« کنیـم،  هزینه هـای زندگـی را تأمیـن 
گرهـی از وضـع ترافیک  کـه شـورای چهارم نتوانسـت  سـجاد دربـاره مشـکالت شـهر هـم معتقـد اسـت 
یاسـوج بگشـاید و »اغلـب چهارراه هـای پرترافیـک و خیابان هـای فرسـوده شـهر، هم چنـان وضـع 

سـابق را دارنـد.«
کسـی برنامـه مشـخصی بـرای بهبـود  گـر در میـان نامزدهـای شـورای بعـدی،  کیـد می گویـد: »ا او بـا تا
کسـی نداشـته باشـد، انگیـزه ای بـرای شـرکت و رأی  وضـع ترافیـک و خیابان هـای شـهر و راننـدگان تا

دادن نـدارم.«

کیزه سازی یاسوج خوب نیست پا
صمـد صاحـب مغـازه ای در بلـوار ۶۰ متـری اسـت؛ او می گویـد: »مـن یـک شـهروند معمولـی هسـتم؛ 
کـه پیاده رو جلـوی مغازه ام وضع درسـتی  یـک مغـازه دار؛ حداقـل انتظـارم از شـورای شـهر ایـن اسـت 
کـه راه برویـد، وضـع خوبـی نـدارد.  داشـته باشـد و تمیـز باشـد. امـا متاسـفانه شـما در ایـن خیابـان 
گرفتـن عـوارض نیسـت؛ در برابر آن باید خدمات هـم ارائه دهند.  کـه فقـط  وظیفـه شـورا و شـهرداری 

کارنامـه شـورای چهـارم راضـی باشـم.« مـن نمی توانـم از 
کارکشـته  گـر شـورا و شـهردار خـوب و  ا نـدارم  کـه »شـک  جعفـر، همسـایه صمـد هـم معتقـد اسـت 
کـه  خوبـی  هـوای  و  آب  خاطـر  بـه  را  شـهر  ایـن  می توانسـت  بـود،  مسـتقر  یاسـوج  در  متخصصـی  و 
کـه هسـت، سـامان دهـد و بـرای اهالـی آن و هم چنیـن مسـافران،  دارد، خیلـی بهتـر از ایـن چیـزی 

کنـد.« راحـت  و  زیبـا  و  لذت بخـش 
کنـد نـه اینکـه زیاد  کاهـش پیـدا  کـه مطابـق قانـون بایـد عـوارض هـر سـال  او می افزایـد: »مـن شـنیدم 
کسـی هـم پاسـخ گو نیسـت؛ و متناسـب بـا آن، خدمـات خوبـی  خ داده و  کـه در اینجـا ر شـود. اتفاقـی 

هـم نمی بینیـم.«
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حکایت تیم فوتبال شهرداری
کشـاورزی اسـت ولـی بیـکار؛ او دربـاره شـورای شـهر یاسـوج می گویـد: »واال  غ التحصیـل  هدایـت، فار
بـه عنـوان یـک آدم  امـا فقـط  نـدارم؛  کارنامـه اش خبـر  ایـن شـورا و برنامه هـا و  از  مـن چیـز خاصـی 
فوتبالـی و عالقمنـد بـه تیـم شـهرداری یاسـوج، واقعـا از نحـوه برخـورد شـورا و شـهرداری بـا ایـن تیـم 

گلـه دارم و ناراضـی ام.«
کـه شـهرداری مشـکل مالـی و اعتبـار دارد و بایـد بـه خیلـی  هدایـت اضافـه می کنـد: »مـن می دانـم 
که موجب ایجاد شـور و نشـاط در شـهر بود و باعث شـادی  کردن تیمی  مسـائل بپردازد؛ ولی منحل 

کنیـد، اشـتباه بـود.« کـه نـگاه  و میـل بـه ورزش، هـر جـور 
کـردن اوقـات  وی بـا اشـاره بـه مشـکالت اجتماعـی و فرهنگـی در شـهر، می گویـد: »اینجـا بـرای پـر 
فراغـت، عمـال چیـزی نیسـت؛ نـه سـینمایی و نـه تئاتـری؛ حـاال همیـن تیـم فوتبـال را هم نتوانسـتند 

کننـد و موجـب سـرزندگی و امیـد در جوانـان شـهر باشـند.« حفـظ 
کید می کند: »شـهرداری یاسـوج با وجود اینکه حامی مالی قوی نداشـت  این جوان بویراحمدی تا
کتورسـازی تبریـز، ذوب آهـن اصفهـان، فـوالد خوزسـتان و  کشـور مثـل ترا ح  خیلـی از تیم هـای مطـر
فجـر سپاسـی و بـرق شـیراز را شکسـت داد. در خیلـی از ایـن بازی هـا حـدود ۱۰ هـزار نفـر بـه اسـتادیوم 
کننـد؟ همه چیـز تمام شـده؛ و از نظر من، و خیلی از دوسـتان اهل  تختـی می رفتنـد. حـاال اینهـا چـه 

کارنامه شـورای شـهر و شـهرداری یاسـوج اسـت.« فوتبالم، این لکه سـیاهی بر 

مناطق محروم، در حاشیه
کـه به واسـطه  شـغل اش اطالعـات  کنش گـران مدنـی شـهر؛ او  احسـان، مهنـدس عمـران اسـت و از 
کارنامـه شـورای چهـارم و شـهرداری  خوبـی از سـطح شـهر و شـهرداری و شـورا دارد، می گویـد: »واقعـا 
کبرآبـاد  دربـاره رسـیدگی بـه مناطقـه حاشـیه ای و حومـه شـهر خـوب نبـوده؛ یکـی از ایـن مناطـق، ا
کـه مثـال  کـه خـب واقعـا بـه رسـیدگی زیـادی نیـاز دارد؛ شـرف آباد هـم یـک شـاهد دیگـر اسـت  اسـت 

آسـفالتی در آن انجـام نشـده در ایـن چهـار سـال.«
او یکـی از دیگـر از مشـکالت چهـار سـال اخیـر مدیریـت شـهری را عـدم نظـارت خـوب و مناسـب شـورا 
برخـی  در  محسـوس  »تخلف«هـای  وقـوع  از  هم چنیـن  احسـان  می دانـد.  شـهرداری  عملکـرد  بـر 
بـا  کـه  نباتـی( می گویـد و ساخت و سـازهایی  آبشـار و چشـمه  نقـاط یاسـوج )ازجملـه محمودآبـاد و 

هسـتند. روبـرو  جـدی  پرسـش های 
وی از بکارگیـری بسـتگان اعضـای شـورا و شـهردار در زیرمجموعه هـای شـهرداری هـم انتقـاد می کند 
کـه دنبـال  غ التحصیـل دانشـگاه  فار بـه خصـوص جوانـان  و  بویراحمـد  اهالـی  »انتظـار  و می گویـد: 

شـغل هسـتند، رعایـت انصـاف و بی طرفـی، و اسـتخدام برمبنـای توانایـی اسـت، نـه رابطـه.«
کارنامـه شـورای شـهر و شـهرداری  کـردن  کـه »اینهـا بـه معنـای صفـر و صـد  کیـد می کنـد  احسـان تا
نقـاط  برخـی  خ داده؛ مبلمـان شـهری در  قابـل توجهـی در سـطح شـهر ر زیباسـازی های  نیسـت؛ 
شـده؛  جمـع آوری  شـهر  در  غیرقانونـی  و  نازیبـا  و  ناهمسـان  تابلوهـای  یافتـه؛  بهبـود  توریسـتی 

اسـت.« کـرده  تغییـر  خیابان هـا  برخـی  در  هـم  پیاده روهـا  و  شـهری  چراغ هـای 

اقدام قابل تمجید
کارنامـه شـورای یاسـوج می پـردازد؛ او  طیبـه، از فعـاالن مدنـی یاسـوج از زاویـه متفاوتـی بـه ارزیابـی 
کنـش شـورا را قابـل تمجیـد  گذشـته، وا کارگـر توسـط شـهرداری در شـهریورماه  بـا اشـاره اخـراج ده هـا 
می دانـد. او توضیـح می دهـد: »بعـد از اینکـه یکی از شـرکت های خدماتی و پیمانکار شـهرداری چند 
کنـش انتقـادی  کـرد، برخـی اعضـای شـورای شـهر ازجملـه رییـس آن وا کارگرانـش را اخـراج  ده نفـر از 
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و اعتـراض نشـان دادنـد.«
کارگران  کنـار  کـه در  کنـش هرچنـد وظیفـه شـورای شـهر بـود، اما همین  طیبـه معتقـد اسـت: »ایـن وا
کـه  اسـت  انتظـاری  ایـن  یعنـی  اسـت.  نظـرم مهـم  بـه  پیگیـر موضـوع شـدند،  و  ایسـتادند  مظلـوم 
کـه در یـک چنیـن مواقعـی، از حقـوق آن هـا در برابـر نهادهـای  مـردم از اعضـای شـورای شـهر دارنـد 
کنند.« کـه زیرمجموعـه و بـازوی اجرایی خود شوراسـت، دفـاع  حکومتـی، و بـه خصـوص شـهرداری 
کـرد؛ برخـی از اعضـا تـالش موثـری بـرای  او هم چنیـن می گویـد: »نمی شـود شـورا را یکدسـت ارزیابـی 

توسـعه و دفـاع از حقـوق اهالـی شـهر نشـان دادنـد.«

امید به تغییر
نیـز  او  اتوبـوس؛  راننـده  زهـرا دیگـر شـهروند بویراحمـدی، در یاسـوج معلـم اسـت و همسـرش هـم 
کـه خیلـی  خ داده  مالحظـه جالبـی دارد: »برخـی اتفاقـات و اقدامـات در ایـن چنـد سـال در یاسـوج ر
گـر هـم توجیـه منطقـی و علمـی دارد، بـرای مـن شـهروند و امثـال  دلیـل آن مشـخص نیسـت؛ یعنـی ا
کردنـد و بعـد  مـن، مشـخص نیسـت چرایـی اش. مثـال ترمینـال شـهر را تبدیـل بـه یـک مرکـز فرهنگـی 

کردنـد.« نمایشـگاه یاسـوج را ترمینـال 
زهـرا هم چنیـن از تبدیـل میـدان میـوه  بـه انبـار نمـک و نیـز تبدیـل سـالن ورزشـی جوانـان بـه بـازار 
توجیـه  شـهر  اهالـی  بـرای  گـر  ا اقدامـات  دسـت  »ایـن  می کنـد:  کیـد  تا و  تعجـب  ابـراز  ماهی فروشـی 

نباشـد، عمـال بـه معنـای اتـالف هزینـه خواهـد بـود.«
کـه یاسـوج در دوره پنجـم، شـورایی بهتـر از چهار سـال پیش داشـته باشـد  او ابـراز امیـدواری می کنـد 
کـه تعـداد اعضای شـورا از ۱۱ نفر  و »بـه خصـوص امیـدوارم زنـان بیشـتری عضـو شـورا باشـند. هرچنـد 

کرده اسـت.« کار را بـرای پیـروزی نامزدهـای زن، سـخت  بـه ۷ نفـر رسـیده و ایـن 
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نویسنده: سمیه تالشی
گیان استان: 

شهر: بندرانزلی
چالش ها:

• حقوق زنان
• ورزش زنان

کارآمدی شورا • نا

هفتـه گذشـته، خبـر حـذف فوتبالیسـت زن ایرانی، شـیوا امینـی، از تیم ملی فوتبـال زنان دوباره 
گفته  مسـاله چالش هـا و مشـکات ورزش زنـان در ایـران را بـه صدر اخبار رسـانه ها آورد. بنابه 
شـیوا امینـی، حـذف او از تیـم ملـی فوتبـال به دلیـل انتشـار عکس هـای بی حجـاب در صفحـه 

گرامش بوده اسـت. اینسـتا
برخـورد حذفـی بـا فوتبالیسـت های زن خاطـره تلخـی را بـرای ورزش دوسـتان بنـدر انزلـی و بـه 
کـه در سـکوت شـورای  گذشـته بـود  کـرد. تابسـتان سـال  ویـژه زنـان ورزشـکار ایـن شـهر را زنـده 
شـهر بنـدر انزلـی یکـی از ریشـه دار تریـن و پرافتخارتریـن تیم هـای فوتبـال زنـان ایـران، یعنـی تیـم 
کـه خـاء بزرگـی را در  بانـوان ملـوان بنـدر انزلـی بـه وسـیله مالـکان ایـن تیـم منحـل شـد. اتفاقـی 

کـرد. ورزش زنـان ایـن شـهر ایجـاد 

خواب زمستانی شورا و انحالل تیم زنان 
ملوان انزلی
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از مشکات مالی تا اتهامات بی پایه اخاقی
مسـئولین باشـگاه ملـوان تـا امـروز هـم دالیـل خـود را بـرای انحـالل تیـم فوتبـال زنـان ایـن باشـگاه به 
شـکل روشـن بیـان نکرده انـد. در ابتـدا، بحث هـا بیشـتر حـول مشـکالت مالـی ملـوان می چرخیـد. 
مسـعود رضاییـان، مدیـر عامـل باشـگاه ملـوان پـس از سـقوط ایـن تیـم بـه دسـته اول لیـگ آزادگان 
کشـتی در طوفـان اسـیر می شـود، بـار خـود را خالـی می کند.« به نظر می رسـد  گفتـه بـود: »وقتـی یـک 

کـه بایـد بـه دریـا ریختـه می شـد. کـرده بودنـد  مسـئولین ملـوان تیـم زنـان خـود را بـار اضافـی تلقـی 
بـزرگ  ضربـه  ایـن  توجیه کننـده  نمی توانسـت  مالـی  مشـکل  انزلـی،  ورزش  گاهـان  آ عقیـده  بـه  امـا 
کـه خبرنـگار ورزشـی اسـت در این بـاره می گویـد: »پیـش از ایـن  بـه ورزش زنـان شـهر باشـد. مجیـد 
انحـالل، ملـول می خواسـت بـا صـرف چنـد میلیـارد و بـا خریـد امتیـاز باشـگاه نفـت تهـران، بـه لیـگ 

کمتـر از ایـن مبالـغ بـود.« برتـر بازگـردد. هزینه هـای تیـم زنـان باشـگاه بسـیار 
او ادامـه می دهـد: »در فوتبـال بانـوان حتـی بهترین هـا هـم بـه نـدرت قـراردادی بیشـتر از ۵۰ میلیـون 
خ نگـه می دارنـد. بـه  تومـان می بندنـد و سـایرین بـا ۲۰ تـا ۲۵ میلیـون در سـال، صـورت خـود را سـر
کمتریـن هزینـه و بـا اتوبوس هـای عـادی و نـه حتـی VIP بـرای مسـابقه  عـالوه، تیـم زنـان ملـوان بـا 
ایـن  بـا  بـام هتل هـای محـل اقامتـش تمریـن می کـرد.  بـه شـهرهای مختلـف می رفـت و در پشـت 

کـه باشـگاه یـا شـهر نتوانـد از عهـده آن برآیـد.« اوصـاف، ایـن تیـم بـار مالـی نداشـت 
جریـان انحـالل باشـگاه ملـوان، بـا انتشـار بیانیـه مدیریـت ایـن باشـگاه وارد فـاز تـازه ای شـد. در ایـن 
کـه مشـکالت مالـی نقشـی در انحـالل تیـم نداشـته و آن هـا  کـرده بودنـد  بیانیـه، مدیـران ملـوان ادعـا 

کرده انـد. کـرد«، تیـم را منحـل  ح  کـه در جامعـه اسـالمی نمی تـوان مطـر به دلیـل »مسـائلی 
گفتـه مجیـد، انتشـار ایـن بیانیـه بالفاصلـه اذهـان عمومـی را به سـمت پدیـده همجنس گرایی در  بـه 

گسـترده ای را بـه دنبال داشـت. کنش هـای  ورزش بانـوان بـرده و وا
کرده و اعالم  بـه دنبـال ایـن بیانیـه، بازیکنـان تیـم فوتبال زنان ملوان جوابیه شـدید الحنی را منتشـر 
کارآمـدی خـود  کـه مدیـران باشـگاه در پـی انحـراف افـکار عمومـی مـردم انزلـی از ضعـف و نا کردنـد 
هسـتند. در ایـن جوابیـه آمـده بـود: »بیانیـه باشـگاه ملـوان، توهیـن بزرگـی بـه بازیکنـان ایـن تیـم و 
کـه مدیـران مـا به دلیـل بی کفایتـی و عـدم مدیریـت  بخشـی از بدنـه جامعـه اسـت. جـای تاسـف دارد 
کـردن دین  صحیـح، خـود را پشـت سـنگر حجـاب و اخـالق پنهـان می کننـد و بـا مصـادره بـه مطلـوب 
و بـه قیمـت توهیـن بـه دختـران اسـتان خـود، تنهـا به دلیـل نبـود بودجـه، بحث حجاب و مشـکالت 

اخالقـی را پیـش می کشـند.«
امـا در  کـرد  بـاز  بـه ماجـرا  را هـم  انزلـی  پـای دادسـتانی  انتشـار جوابیـه فوتبالیسـت های زن ملـوان 
کـدام از ایـن فعـل و انفعـاالت نتیجـه ای بـرای فوتبـال زنـان بنـدر انزلـی نداشـت و تیـم  نهایـت هیـچ 

ریشـه دار و محبـوب زنـان ایـن شـهر در نهایـت منحـل شـد.

خواب زمستانی شورای شهر انزلی
تمامـی ایـن اتفاقـات مهـم در سـکوت و بی خبـری اعضـای شـورای شـهر انزلـی انجـام شـد. جالـب و 
کپـور مسـئول امـور بانـوان  کـه یکـی از اعضـای زن شـورای شـهر یعنـی خانـم فخـری خا ک ایـن  دردنـا
ورزش انزلـی نیـز هسـت. او در پاسـخ بـه پی گیری هـای خبرنـگاران دربـاره وظیفـه شـورا در قبـال ایـن 
گفتـه بـود: »صحبـت خاصـی نـدارم. سـعی بـر ایـن اسـت بـا هیـات فوتبـال جلسـه ای را برگـزار  مشـکل 

کنیـم. بـه نتیجـه رسـیدیم اطالع رسـانی می کنیـم.«
کـه شـما عضـو شـورای شـهر انزلـی هسـتید، نظرتـان در رابطـه بـا  کپـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال هـم  خا
کـه این گونـه بـا دختـران فوتبالیسـت ایـن شـهر برخورد  خ داده چیسـت و آیـا درسـت اسـت  اتفاقـات ر
کـرده بـود: »مـن با خبرنـگاران در این رابطه صحبتی ندارم! دلیـل خاصی برای صحبت  شـود، بیـان 
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نیسـت و اجبـاری نمی بینـم بـرای صحبت!«
کـه از فعالیـن اجتماعـی انزلـی و از هـواداران تیم زنان ملوان اسـت درباره عملکرد شـورای شـهر  میتـرا 
در قبـال انحـالل ایـن تیـم می گویـد: »شـورای شـهر در خـواب زمسـتانی فرورفتـه بـود و بـه هیـچ وجـه 

بـه وظیفـه خـود در قبـال ایـن مسـاله مهم عمـل نکرد.«
قبـال  انزلـی در  بانـوان ورزش  امـور  ادامـه می دهـد: »وقتـی مسـئول  کپـور  از فخـری خا انتقـاد  بـا  او 
مهم تریـن اتفـاق ورزش بانـوان ایـن شـهر می گویـد نظـری نـدارم، معلـوم نیسـت چـه چیـزی بـرای 

ایشـان اولویـت اسـت و در واقـع وظیفـه مسـئول امـور بانـوان در ایـن مواقـع چـه بایـد باشـد؟«

گسترده به انحال تیم زنان ملوان کنش های  وا
کـه هنـوز التیـام پیـدا نکـرده و بی مسـئولیتی  انحـالل ایـن تیـم ریشـه دار و مردمی ماننـد زخمـی اسـت 
کـه از  مدیـران ملـوان و بی تفاوتـی شـورای شـهر چهـارم هـم در قبـال ایـن مشـکل چیزهایـی نیسـتند 

ذهـن مـردم ورزش دوسـت بنـدر انزلـی و بـه ویـژه زنـان ایـن شـهر رفته باشـند.
کشـور  میتـرا بـا تاسـف از انحـالل ایـن تیـم می گویـد: »تیـم فوتبـال زنـان ملـوان انزلـی یـک اسـتثنا در 
کـه وقتـی مسـابقه ای در خانـه داشـت سـکوهای ورزشـگاهش  بـود. ملـوان شـاید تنهـا تیمـی بـود 
کـه برخـالف شـهرهای  خالـی نمی مانـد. اسـتقبال بانـوان از بـازی ملوانی هـا در انزلـی آنقـدر زیـاد بـود 

بلیط فروشـی می شـد.« بازی هـای آن  بـرای  دیگـر 
خواهـان  ورزش  وزیـر  بـه  سرگشـاده  نامـه ای  امضـای  بـا  هـم  انزلـی  زنـان  و  ورزش  اهالـی  از  جمعـی 
ممانعـت از انحـالل تیـم شـدند. در ایـن نامـه آمـده بـود: » انحـالل ایـن تیـم بـه دالیـل مالـی یـا بـه هـر 
کـه بـا سختکوشـی و تـالش مسـتمر  کـه باشـد، اجحافـی اسـت در ورزش حرفـه ای زنـان ایـران  دلیلـی 
کشورشـان آفریده انـد. آیا تفاوتـی میان زنان و مردان فوتبالیسـت  ایـن افتخـارات را بـرای تیـم خـود و 
کاهـش هزینه های باشـگاه باشـد، مـردان بماننـد و زنان  گـر دلیـل واقعـی  کـه ا کشـور وجـود دارد  ایـن 

برونـد؟ آیـا ظلـم از ایـن واضح تـر هـم می توانـد وجـود داشـته باشـد؟«

انتظارات زنان ورزشکار انزلی از شورای شهر
کـه در ایـران منحصر به فرد اسـت. زنان این شـهر عالقه  انزلـی تنهـا در زمینـه ورزش قهرمانـی نیسـت 
که توجه ویژه شـورای شـهر و شـهرداری را طلب  زیـادی بـه ورزش هـای عمومـی هـم دارنـد. عالقه ای 

می کند.
کـردن  کـه معلـم و مـادر دو فرزنـد اسـت دربـاره ورزش زنـان در انزلـی می گویـد: »کال ورزش  مهتـاب 
نـگاه نمی کنـد.  کسـی  و  پذیرفته انـد  را  آن  مـردم  اسـت،  راحت تـر  از شـهرهای دیگـر  انزلـی  زنـان در 
مثـال از جانـب مـردم مزاحمتـی بـرای دوچرخـه سـوران ایجـاد نمی شـود. امـا مثـال در رشـت امـکان 

نیسـت.« دوچرخه سـواری 
توجـه  آن  بـه  و  نـدارد  انزلـی متولـی  زنـان  امـا ورزش  ایـن همـه عالقـه  رغـم  بـه  کـه  اسـت  او معتقـد 
نمی شـود: » بـه عنـوان مثـال در خیلـی از شـهرها هنرسـتان ورزش بـرای دختـران وجـود دارد امـا 

اسـت.« امـکان  ایـن  فاقـد  انزلـی 
سـیما بـا اشـاره بـه اسـتعداد ویـژه زنـان انزلـی در ورزش فوتبـال می گویـد: »دختـران انزلـی بـه یـک 
مدرسـه فوتبـال بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی نیـاز دارنـد تـا بـا اسـتانداردهای حرفـه ای بـه آمـوزش 
دختـران فوتبالیسـت بپـردازد.« او بـا اشـاره بـه حضـور لیـال قمـی بازیکـن سـابق ملـوان در لیـگ عـراق 
کشـورهای دیگر پرداخت  کار می تـوان حتـی بـه صدور بازیکن به شـهرهای و حتی  می گویـد: »بـا ایـن 

کـرد.« و بـرای ورزش شـهر درآمـد زایـی 
کـه وضـع جسـمانی زنـان در مجمـوع خـوب نیسـت، می گوید:» مسـئولین  الهـه هـم بـا اشـاره بـه ایـن 
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شـهر باید امکانات ورزشـی را به طور مجانی در اختیار بانوان قرار دهند و تسـهیالت ویژه ای را برای 
کنند.« آن ها فراهـم 

کـه خیلـی از مکان هـای ورزشـی تـا سـاعت چهـار عصـر در اختیـار بانـوان هسـتند  او بـا انتقـاد از ایـن 
می گویـد: » همـه زنـان خانـه دار نیسـتند و زنـان شـاغل تنهـا غـروب و شـب ها می تواننـد بـه ورزش 

بپردازنـد.«
میتـرا هـم دربـاره انتظـارات خـود از شـورای جدیـد می گویـد: »توقـع مـن از شـورای جدیـد ایـن اسـت 
کـه برای احیای تیم ریشـه دار  کـه بـه ورزش عمومـی زنـان توجـه ویژه ای داشـته باشـد و هم این  هـم 

کند.« زنـان ملـوان تـالش 
گفـت ورزش زنـان انزلـی هـم در بعـد قهرمانـی و هـم در بعـد عمومـی نیازمنـد توجـه  در نهایـت بایـد 
خـاص و ویـژه شـورای شـهر اسـت. سـکوت و انفعـال شـورای چهـارم در مقابـل انحـالل تیـم زنـان 
که بـه نظر می رسـد در انتخابات جدید  ملـوان خاطـره تلخـی را بـرای زنـان ورزشـکار ایـن شـهر رقم زد 

و در رای آن هـا تاثیر گـذار خواهـد بـود.
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نویسنده: ارسان بیرانوند
استان: لرستان

شهر: دلفان
چالش ها:

• حقوق زنان
کارگر • زنان 

• آسیب های اجتماعی 

گذشـته، انتشـار چنـد عکـس در سـایت های خبـری شهرسـتان نورآباد دلفـان فضای  تابسـتان سـال 
کـه صبح  شـهر را در بهـت و انـدوه فـرو بـرد. ایـن عکس هـا تعـدادی از زنـان نورآبـادی را نشـان مـی داد 
کارگـران فصلـی و  کـه محـل تجمـع  امـام خمینـی شـهر  بـه میـدان  کار  کـردن  پیـدا  امیـد  بـه  و  زود 

سـاختمانی اسـت رفتـه بودنـد.
گوشـه ای از میدان شـهر  کـه بـا سـرهای پاییـن و صورت های اسـتخوانی در  انتشـار تصاویـر ایـن زنـان 
کـرد. بعضی هـا بنـا بـه عـادت  کنش هـای بسـیاری را در میـان مـردم نورآبـاد ایجـاد  نشسـته بودنـد وا
قدیمـی بـه افـکار سـنتی خـود پنـاه بـرده و ایـن اتفـاق را نشـانه از دسـت رفتـن غیـرت مـردم تلقـی 

کردنـد.
کـه چنیـن نگاهـی بـه مسـاله داشـت در این بـاره نوشـت: » غیـرت مـا  کاربـران فضـای مجـازی  یکـی از 
کانـون خانـواده و مظهـر  گرمابخـش  کـه بهشـت زیـر پـای او اسـت و بایـد  کجـا رفتـه اسـت؟ مـادری 

وقتی زنان به جمع کارگران ساختمانی 
می پیوندند
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ظرافـت و جمـال منـزل و تأمین کننـده عاطفـه اهـل خانـه باشـد، حـاال در میـدان شـهر بـه انتظـار 
کارگـری نشسـته اسـت.«

ایـن تصاویـر توجـه تحصیل کـردگان و فعالیـن اجتماعـی  امـا  کنش هـا  نـوع وا ایـن  در نقطـه مقابـل 
بـه تجمـع در میـدان  را مجبـور  زنـان  ایـن  کـه  کـرد  نارسـایی هایی جلـب  و  بـه مشـکالت  را  نورآبـاد 

قـرار دارد. آن هـا  بـی کاری در راس  کـه  کـرده اسـت. مشـکالتی  و فصلـی شـهر  کارگـران سـاختمانی 
بـی کاری در نورآبـاد دلفـان بـی داد می کنـد. بـر اسـاس آمارهـای مسـئولین، تنهـا ۱۱ هـزار تحصیل کرده 
بیـکار در ایـن شـهر وجـود دارد. ایـن وضعیـت فاجعـه بـار سـبب آواره شـدن مـردم ایـن شهرسـتان در 
گفتـه  کـه بـه  کار شـده اسـت. تـا جایـی  خیابان هـای تهـران و نیـز دیگـر شـهرهای اسـتان بـرای یافتـن 
کشـور تبدیـل  کارگـر روزمـزد در  فعالیـن اجتماعـی و رسـانه ای نـور آبـاد، ایـن شـهر بـه قطـب صـادرات 
کار نشـانه  شـده اسـت. بـه عقیـده فعالیـن اجتماعـی نورآبـاد حضـور زنـدان در میـدان بـرای یافتـن 

بحرانـی شـدن وضعیـت بـی کاری و فقـر در شـهر اسـت.

کارد به استخوان شان رسیده است
کـه اهـل نورآبـاد اسـت و در دانشـگاه تهـران در رشـته برنامه ریـزی شـهری تحصیـل می کنـد  احمـد 
کـه از زنـان شـهر ما منتشـر شـد به طـرز جالـب و در عین حال  دربـاره ایـن اتفـاق می گویـد: »تصاویـری 
کمرشـکن، و نبـود چتـر  گسـترده، فقـر  کـی سـه مشـکل اصلـی مـردم در نورآبـاد یعنـی بـی کاری  دردنا

کـرده اسـت.« حمایتـی بـرای فقـرای شـهری را در خـود فشـرده 
بـه  آن دسـت  بـا  نورآبـاد  مـردم  بیشـتر  کـه  فقـر مشـکالتی هسـتند  و  بـی کاری  احمـد،  بـه عقیـده ی 
گریبانند اما این مشـکالت وقتی به اقشـار آسـیب پذیر جامعه مثل زنان سرپرسـت خانوار می رسـد، 

ک تـری بـه خـود می گیـرد. ابعـاد دردنا
گذرانـده، درباره تصاویر  گفته خود مدتـی را در نورآباد دلفان  کـه باستان شـناس اسـت و بـه  لـه هـم  ال
کرمانشـاه  کردسـتان و  کـردن زنـان در مناطـق روسـتایی لرسـتان و  کارگـری  منتشـر شـده می گویـد: » 
گذشـته، به علت  کاشـت و برداشـت موضوعـی پذیرفتـه شـده اسـت. اما در سـال های  بـه ویـژه وقـت 
کشـاورزی، بسـیاری از ایـن زنـان محـل امـرار معاش خود را از دسـت داده انـد و بعضی از  نابـود شـدن 

آن هـا حتـی چیـزی بـرای خوردن هـم ندارند.«
کـردن عـار نیسـت و زن و مـرد نمی شناسـد اما وقتی در شـهری با عقاید  کار  او ادامـه می دهـد: »البتـه 
سـنتی و مردسـاالرانه مثـل نورآبـاد تعـدادی از زنـان سـاعت شـش صبـح بـه میـدان شـهر می آینـد و 
کند، نشـان می دهد  کسـی آن ها را برای یک روز اسـتخدام  کمپرسـی ها می دوند تا  دنبال وانت ها و 

کارد به استخوان شـان رسـیده اسـت.« که 

کسانی هستند؟ این زنان چه 
که تعدادی از این زنان را می شناسـد درباره آن ها می گوید: »زن هایی  سـعیده از شـهروندان نورآباد 
کـه دیگر  کـه در ایـن عکس هـا دیدیـد عمدتـا شوهرهانشـان معتـاد هسـتند. از آن دسـت معتادهایـی 
گذرانـدن زندگـی خـود و فرزندان شـان ناچـار به این  کرده انـد. در واقـع ایـن زن هـا بـرای  زندگـی را رهـا 

کار شـده اند.«
کار در نورآبـاد بـه  او ادامـه می دهـد: »مـن اطـالع دارم شـوهران تعـدادی از ایـن زنـان بـه علـت نبـود 
کشـیده شـده اند. آن هـا قـرار بـود نـان آور خانـواده باشـند امـا  تهـران رفتـه و در آن جـا بـه دام اعتیـاد 

حـال بـار مضاعفـی بـر دوش زنـان و فرزنـدان خـود شـده اند.«
گسـترده اسـت، می گویـد: »عـالوه بـر زنانـی  کـه پدیـده فقـر در نورآبـاد بسـیار  سـعیده بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه شـوهر خـود را از دسـت داده انـد  کسـانی هسـتند  کـه شـوهر معتـاد دارنـد، تعـدادی از این هـا هـم 
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گـذران زندگـی بـرای  کـه  و سرپرسـت خانـواده محسـوب می شـوند.« بـه اعتقـاد سـعیده، در حالـی 
کـه ایـن زنـان چـه فشـاری را تحمـل می کننـد. خانواده هـای معمولـی هـم دشـوار اسـت بایـد فهمیـد 

کرد به جای زنان نورآبادی باید از مسئوالن شهر انتقاد 
کار نورآباد  که حضور زنـان در میـدان  کـه از فعالیـن اجتماعـی نورآبـاد اسـت، معتقـد اسـت  اسـماعیل 
گـواری اش  کـرد: »مـن فکـر می کنـم ایـن موضـوع بـه رغـم همـه نا را از زاویـه دیگـری هـم می تـوان نـگاه 
کـه آن ها را بـه تکاپو  اتفـاق شـیرینی می توانـد باشـد. یـک دلیلـش چشـم امیـد بریـدن از دولـت اسـت 
کلمـه در متن اجتماع  وا داشـته اسـت و دیگـر آن کـه از ایـن طریـق شـاهد حضور زن بـه معنای دقیق 
گذشـته را  خواهیـم بـود و حضـور زن در متـن اجتمـاع بـه سـرعت تمـام بند هـا و سـنت های پوسـیده 

از بیـن می بـرد.«
کار  کـه وجـود دارد  کننـده نمی دانـد. بـه عقیـده او »مشـکلی  امـا سـعیده دیـدگاه اسـماعیل را قانـع 
کننـد.« کار  کـه ایـن زن هـا می خواهنـد در آن  کـردن زنـان نورآبـادی نیسـت. مشـکل، شـرایطی اسـت 
گذشـته بـه هیـچ عنـوان مـا  او ادامـه می دهـد: »نورآبـاد بـه شـدت درگیـر بـی کاری و فقـر اسـت. در 
کشـاورزی شـاید در ازای سـهمی از  کار روزمـزد زنـان نداشـتیم. در فصـل برداشـت  چیـزی بـه اسـم 
کارگـری آن هـم از نـوع  گوشـه خیابـان بایسـتند بـرای  محصـول اینـکار انجـام می شـد، امـا اینکـه زنـان 

گرسـنگی و فقـر اسـت.« سـاختمانی، فقـط و فقـط از زور 
گفته خـود تحصیل کرده دانشـگاه آزاد و بیکار اسـت درباره  کـه بـه  کابـران فضـای مجـازی هـم  یکـی از 
کـه نمونه خروار نورآباد اسـت. اینهـا را ببینید  ایـن معضـل می گویـد: »شـرایط این زنان مشـتی اسـت 
کاری  بـازی و فامیل گرایـی و سیاسـی  و ماشـین های لوکـس رئیـس و روسـا و دکوراسـیون و رابطـه 
کار هسـتند تا هزینه زندگی و پول شـهریه دانشـگاه آزاد فرزندانشـان  آن ها را هم ببینید. اینها دنبال 
کسـی را ندارند بیـکار می مانند.  غ التحصیل شـدند چون  که بچه ها شـان فار کننـد. فـردا هـم  را تهیـه 

دسـت رنج ایـن زنـان در واقـع بـرای آقازاده ها اسـت.«

شورا در قبال فقیران شهری نورآباد چه می کند؟
گسـترده در شهرسـتان نورآباد سـبب ایجاد قشـر بزرگی از فقرای شـهری شده است. افرادی  بی کاری 
کننـد. در این میان، شـرایط زنان  کـه نمی تواننـد حداقـل اسـتانداردهای زندگـی را بـرای خـود فراهم 

فقیر و سرپرسـت خانوار از بقیه حادتر اسـت.
احمـد بـا اشـاره بـه نزدیـک بـودن انتخابـات شـوراها می گویـد: »شـورای آینـده بایـد مشـکالت زنـان 
کـه سرپرسـت خانـوار هسـتند در اولویـت خـود قـرار دهـد. بـه عقیده او حل مشـکالت این  بـی کاری را 
کوتـاه مـدت و هـم یـک برنامـه  کار شـورا بایـد هـم یـک برنامـه  کار دشـواری نیسـت و بـرای ایـن  قشـر 

بلنـد مـدت داشـته باشـد.«
کـه ایـن افـراد می پردازند،  کـه بسـیاری از هزینه هایـی  کوتـاه مـدت الزم اسـت  او ادامـه می دهـد: »در 
گرفتـه تـا ویزیـت دکتـر و شـهریه تحصیـل فرزنـدان از روی دوش  از هزینـه حمـل و نقـل و اجـاره خانـه 
کردن درباره آینـده را می دهد. در  کشـیدن و فکر  کار بـه آن هـا اجـازه نفس  آن هـا برداشـته شـود. ایـن 
کـردن زمینه هـای آمـوزش فنـی حرفـه ای و قـرار دادن ایـن زنـان  بلنـد مـدت هـم شـورا بایـد بـا فراهـم 

کند.« در اولویـت اشـتغال، بـرای آن هـا درآمـد ثابت ایجـاد 
گفتـه او پرداخـت وام بـه ایـن زنـان مشـکلی را حـل نمی کنـد چـون اغلـب آن هـا بی سـواد و فاقـد  بـه 
یـا  و  پـس دادن بدهی هـا  را صـرف  پـول  ایـن  کارآفرینـی  بـرای  وام  بـه جـای صـرف  و  بـوده  مهـارت 

می کننـد. روزمـره  هزینه هـای 
اسـماعیل امـا بـا اشـاره بـه مشـکالت سـاختاری شهرسـتان نورآبـاد می گویـد: »واقعیـت ایـن اسـت 
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گرفتـن عـوارض سـرپا هسـتند، حتـی  از راه  کـه  کـه به دلیـل فقـر مـردم، نهادهایـی مثـل شـهرداری 
کننـد چـه برسـد بـه حـل مشـکالت سـاختاری شـهر.« نمی تواننـد خـود را اداره 

کـه  ایـن اسـت  انجـام دهـد  آینـده می توانـد  کـه شـورای  کار موثـری  ایـن شـرایط  او، در  بـه عقیـده 
کشـوری انجـام داده و  گسـترده و مداومـی را بـا مقامـات مسـئول اسـتانی و  ارتباط هـا و مکاتبه هـای 
بـه عنـوان پارلمـان شـهری نورآبـاد خواهـان جـذب اعتبـار و یـا اجـرای پروژه هـای تعریـف شـده بـرای 
حل مشـکل بی کاری به شـکل عام و حل مشـکل زنان سرپرسـت خانواده، به شـکل خاص، شـوند.
کار را به انجام برسـاند و در این راه  کـه شـورا بـه تنهایـی نمی تواند ایـن  اسـماعیل البتـه معتقـد اسـت 
کمـک مـردم نیـاز دارد. مـردم نورآباد می توانند با اسـتفاده از روش های مدنی و غیر خشـونت آمیز  بـه 
کم شـنوای مسـئولین برسـانند  گوش هـای  ماننـد تجمـع، اعتصـاب، نامه نـگاری، صـدای خـود را بـه 
کننـد. او نتیجـه  و بـه عنـوان یـک بدنـه اجتماعـی از خواسـته های مشـخص شـورای شـهر حمایـت 

کسـی صدای آن هـا را نخواهد شـنید. کت باشـند  کـه مـردم سـا می گیـرد: مادامـی 
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نویسنده: حنیفه مایی
استان: سیستان و بلوچستان

شهر: زابل
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• نقش نیروهای امنیتی و نظامی در انتخابات

• فقر و بی کاری 

در۲۶ فروردیـن مـاه امسـال معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتان داری سیسـتان و بلوچسـتان، علـی 
کـم سـابقه توصیـف  گذشـته  کنونـی اسـتان را در ۳۸ سـال  اصغـر میرشـکاری، در سـخنانی امنیـت 
گروه جیش العـدل و نیروهای  کمتـر از ده روز از ایـن سـخنان، درگیـری شـدیدی بیـن  کـرد. بـه فاصلـه 
کـه در جریـان آن ۱۰ نفـر از مرزبانـان جـان خـود را از دسـت دادنـد.  هنـگ مـرزی میرجـاوه درگرفـت 
گفتـه نجات یافتـگان ایـن درگیـری زخمـی بـود بـه وسـیله جیش العـدل  کـه بـه  یکـی از سـربازان هـم 

گرفتـه شـد. بـه اسـارت 
کمیـت  کنتـرل حا گسـترده ای در رسـانه های تحـت  ایـن تحـول بـر خـالف مـوارد مشـابه قبلـی بازتـاب 
کـه دلیـل آن را می تـوان نزدیکـی به انتخابات و تضاد آن با ادعـای پرطمطراق امنیت  ایـران نداشـت 
کرد. با این حال، این حادثه بار دیگر توجهات را به مسـاله امنیت در شـهرهای سیسـتان و  تفسـیر 
کدام انـد؟ ایـن ناامنـی یا فضای  کـرد. ریشـه های ناامنـی در شـهرهای بلوچسـتان  بلوچسـتان جلـب 

خوش بینی احتیاط آمیز بلوچ ها به 
انتخابات شوراها
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گذاشـته و شـوراها چـه نقشـی می تواننـد در تغییـر  امنیتـی چـه تاثیـری بـر زندگـی روزمـره شـهروندان 
کنند؟ ایـن وضعیت ایفـا 

ناامنی یا فضای امنیتی؟
ترجیـح  آن  جـای  بـه  و  نمی کننـد  تاییـد  را  ناامنـی  وجـود  بلوچسـتان  مدنـی  فعالیـن  از  بسـیاری 
می دهنـد از فضـای امنیتـی حـرف بزننـد. آمارهـا و شـواهد میدانی هـم ادعای آن هـا را تایید می کند. 
کشـور اسـت. به  کارشـناس امنیتی، سیسـتان و بلوچسـتان هجدهمین اسـتان نا امن  گفته یک  به 
ایـن ترتیـب، ایـن اسـتان از نظـر شـاخص هایی ماننـد دزدی، سـرقت مسـلحانه، قتل و تجـاوز و … به 

مراتـب از شـهرهایی ماننـد تهـران یـا مشـهد امن تـر اسـت.
شـایان از فعالیـن اجتماعـی بلوچسـتان می گویـد: »بلوچسـتان بـه خـودی خـود بـه لحـاظ اجتماعـی 
ناامـن نیسـت امـا مجموعـه ای از دالیـل دسـت به دسـت هـم داده اند تا تصـور ناامنی در این اسـتان 

در میـان مـردم شـکل بگیرد.«
او بـه نقـش پـر رنـگ رسـانه ها در سـاختن ایـن تصویـر اشـاره می کند: »نقـش رسـانه ها در ناامن جلوه 
مسـتقل  رسـانه های  نبـود  به دلیـل  بلوچسـتان  در  اسـت.  بـوده  پررنـگ  بسـیار  منطقـه  ایـن  دادن 
تلویزیـون  مثـال  کـه  در حالـی  کمیـت صـورت می گیـرد.  توسـط خـود حا کلیـه خروجی هـای خبـری 
کـردن ملـت بلـوچ و سـاخت فیلم هایـی ماننـد  و سـینمای ایـران بجـای قاچاقچـی و اشـرار معرفـی 
ـل و جیَئنـد و یـا  دادشـاه یـا عقـرب می توانسـت فیلم هایـی بـرای معرفـی دالورمردانـی هم چـون َحّمَ
کـه با درایـت خود لشـکر بلوچ ها را  کنـد  گل بی بـی بلـوچ )شـهنوازی( تهیـه  رشـادت های زنانـی ماننـد 

کـرد.« کـه چنـد ده نفـر بودنـد بـر لشـکر سـیصد نفـری انگلیـس پیـروز 
ک نشـان دادن بلوچسـتان هـم از  کمیـت بـا امنیتـی و البتـه خطرنـا گفتـه شـایان، رسـانه های حا بـه 
آمدن توریسـت ها به اسـتان جلوگیری می کنند و هم مانع سـرمایه گذاری در این منطقه می شـوند.

ناامنی بیش از همه شهروندان بلوچستان را آزار می دهد
عقیـده  بـه  می کنـد.  اشـاره  مهمـی  نکتـه  بـه  اسـت  بلوچسـتان  سیاسـی  فعالیـن  از  کـه  هـم  محمـد 
او نوعـی نـگاه توریسـتی بـه امنیـت در سیسـتان و بلوچسـتان وجـود دارد: »هـر وقـت از ناامنـی در 
بلوچسـتان حـرف زده می شـود مسـاله از نـگاه شـهروندان شـهرهای دیگـر و بـه ویـژه اهالـی پایتخـت 
کار یـا تحصیـل چـه قـدر امن اسـت، اما  دیـده می شـود. مثـال می گوینـد بلوچسـتان بـرای مسـافرت یـا 

کمتـر مسـاله امنیـت از دیـدگاه صدهـا هـزار شـهروند بلـوچ دیـده شـده اسـت.«
کـه از احسـاس ناامنـی  بـه عقیـده محمـد: »مـردم رنـج دیـده سیسـتان و بلوچسـتان سـال ها اسـت 
رنـج می برنـد. شـرایط تحمیـل شـده بـر آنان، وضعیت و محیـط اجتماعی بغرنجـی را پیش روی آنان 

کننـده امنیـت اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و قضایـی آنـان اسـت.« کـه تهدیـد  قـرار داده 
او بـه عنـوان نمونـه بـه امنیـت اجتماعـی اشـاره می کنـد. »امنیـت اجتماعـی و احسـاس آن جزئـی از 
کـه ایجـاد مزاحمـت، تهدیـد، ضـرب و شـتم و حتـی  حقـوق شـهروندی و حقـوق بشـر اسـت در حالـی 
قتـل توسـط افـراد منتسـب یـا وابسـته به نهادهـای امنیتی و نظامی در مناطق سـکونت اهل تسـنن 

در بلوچسـتان امـری عـادی محسـوب می شـود.«
شـایان هـم بـه نقـش نهادهـای نظامـی در توزیـع سـالح بیـن شـهروندان و تاثیـر آن بـر امنیـت مـردم 
و  اجتماعـی  فعـاالن  توسـط  همـواره  مـردم  بیـن  سـالح  توزیـع  »مسـئله  می گویـد:  و  می کنـد  اشـاره 
گرفتـه ولـی نـه تنهـا ایـن  سیاسـی، معتمدیـن بلـوچ، امامـان جمعـه و مـردم عـادی مـورد انتقـاد قـرار 
خواسـته مردم عملی نشـده بلکه این ناامنی ها به شـکلی عجیب در چند شـهر بلوچسـتان از جمله 
خـاش، ایرانشـهر و چابهـار بـه صـورت مکـرر و زنجیروار وضعیت بدی برای اهالی این شـهرها درسـت 
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کشـی، دزدی، سـرقت  کـه مثـال تـا چنـد هفتـه در خـاش آمـار آدم  کـرده اسـت. عجیـب از ایـن منظـر 
منـازل و غیـره بـه شـدت افزایـش می یابـد و یـک دفعـه متوقـف می شـود و مثـال در ایرانشـهر شـروع 
گـوار و ناامنی هـا از شـهری بـه شـهر دیگـر  می شـود و تـا هفته هـا ادامـه دارد و این گونـه ایـن اتفاقـات نا

انتقـال داده می شـود.«
بـه  اسـت.  را درآورده  مـردم  اعتـراض  مـوارد متعـددی صـدای  ناامنی هـا در  ایـن  گفتـه شـایان،  بـه 

اشـاره می کنـد. گذشـته  تابسـتان سـال  در  مـردم چابهـار  اعتراضـات  بـه  او  نمونـه  عنـوان 

کرده است؟ کسی فضا را امنیتی  چه 
کمیت  که سیاسـت های نادرسـت حا یونس از فعالین اهل سـنت شهرسـتان سـراوان معتقد اسـت 
کمیـت )ماننـد  او: » سیاسـت های حا گفتـه  بـه  امنیتـی شـدن فضـای اسـتان شـده اسـت.  سـبب 
گروه هایی مانند جیش العدل شـده(  کـه منجر بوجـود آمـدن  تبعیـض بیـن سـنی و شـیعه در اسـتان 

کـرده اسـت.« و به طـور اخـص سیاسـت های سـپاه پاسـداران ناامنـی را بـر ایـن منطقـه تحمیـل 
کـدام از مسـئولین باالی امنیتی اسـتان بلوچ نیسـتند بـه تحکیم حضور  کـه هیـچ  او بـا اشـاره بـه ایـن 
گذشـته و نتایج آن اشـاره می کند: »از سـال هشتاد و هشت سپاه پاسداران  سـپاه پاسـداران در دهه 
کنتـرل تا حـدی پیش  گرفـت. ایـن  کلیـه مسـئولیت های مربـوط بـه امنیـت را در بلوچسـتان بدسـت 
کـه سـال ها در اختیـار نیروهـای انتظامـی بـود نیـز تحویل سـپاه  کـه حتـی بسـیاری از پاسـگاه ها  رفـت 
انجـام مـی داد. سـپاه حتـی  را  انتظامـی  نیـروی  کار  بازرسـی زد و عمـال  ایسـت و  شـد و خـود سـپاه 
کنـون متروکـه شـده  گرفتـه و ا کـه در زمـان رژیـم پهلـوی مـورد اسـتفاده قـرار  برجک هـای بیـن راهـی 

گرفـت.« بودنـد را تعمیـر و در اختیـار 
گرفتن  گام بعدی آن ها به دسـت  که تسـلط سـپاه بر اسـتان تکمیل شـد،  او ادامه می دهد: »زمانی 
کـرده بودنـد و یـا  کـه بنـا بـه دالیلـی )معمـوال امنیـت جانـی( بلوچسـتان را تـرک  کسـانی بـود  کنتـرل 
کوه هـا می گذراندنـد. سـپاه پاسـداران بـه بسـیاری از آن هـا قـول  زندگـی خودشـان را در انـزوا در میـان 

حمایـت، نـه تنهـا جانـی بلکـه مالـی نیـز داد تـا دوبـاره برگردنـد امـا بـا شـرط همـکاری با ایـن ارگان.«
کردن بقیه  یونس با اشـاره به فرسـتادن تعدادی از این افراد به جنگ های داخلی سـوریه و مسـلح 
آن هـا، بـه نقـش ایـن افـراد در نا امنی بلوچسـتان اشـاره می کنـد و می افزاید: »این افراد یا خودسـرانه 
و یـا بـا دسـتور مقامـات مافـوق، بـا اعمـال خشـونت، عمـال در تشـدید ناامنـی سـهم عمـده ای را بـازی 

کردند.«

فضای امنیتی و زندگی روزانه شهروندان
گذاشـته اسـت.  کار و فعالیت های اقتصادی مردم  امنیتـی شـدن فضـای اسـتان تاثیـرات مخربـی بـر 
کـه بـه نوبـه خـود بـه تـداوم چرخـه خشـونت و ناامنی  کـه سـبب بـی کاری و فقـر بیشـتر شـده  تاثیراتـی 

انجامیده اسـت.
بـا  بلوچسـتان  مـرز  از  بزرگـی  بخش هـای  در  خنـدق  و  دیـوار  احـداث  بـه  نمونـه  عنـوان  بـه  احمـد 
کنـون بـرای  گفتـه او نهادهـای امنیتـی میلیاردهـا تومـان تـا  کشـورهای همسـایه اشـاره می کنـد. بـه 
کرده انـد و ایـن موضـوع باعـث ایجـاد تبعـات  کامـل مرزهـای سیسـتان و بلوچسـتان هزینـه  انسـداد 
کـه مـردم  بسـیار سـنگینی چـون افزایـش فقـر و بـی کاری بـرای مـردم منطقـه شـده اسـت. خصوصـا 
دو سـوی مـرز یـک ملـت و یـک قـوم هسـتند و زبـان و فرهنـگ آن هـا مشـترک اسـت و قرابـت سـببی و 

نسـبی بـا یکدیگـر دارنـد.
کردن اجناس  او با اشاره به تبعات اقتصادی این اقدام می گوید: »بسیاری از مردم بلوچ از طریق وارد 

از آن سوی مرز و فروش آن امرار معاش می کردند و حاال محل درآمدشان را از دست داده اند.«
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گـوار امنیتی سـازی اسـتان بـرای زندگـی شـهروندان می گویـد: »بـه  شـایان هـم بـا اشـاره بـه نتایـج نا
کـه از مردم خواسـته  گردیـد  طـور مشـخص چنـدی پیـش در عسـلویه بنرهایـی در سـطح شـهر نصـب 
که نوشـته شـده بـود، دسـتور قضایی  کـه طبـق متنـی  بـود بـه بلوچ هـا خانـه اجـاره ندهنـد. بنرهایـی 
کار بـه سـایر نقـاط ایـران  کارگـران بسـیاری از بلوچسـتان صرفـا جهـت  کـه  بـود. ایـن در حالـی اسـت 
ک  می رونـد و یـا می توانـم بـه سـخت گیری های نیروهـای امنیتـی ایـران در رابطـه بـا ماشـین های پـال
ک بلوچسـتان بـه شـهرهای دیگـر  کـه بـا پـال کنـم. خودروهایـی  بلوچسـتان در سـایر اسـتان ها اشـاره 
کـه تبعیضـی آشـکار بـر ملـت  ایـران می رونـد بیشـتر از بقیـه مـورد بازرسـی و تفتیـش قـرار می گیرنـد، 

اسـت.« بلوچ 
فشـار  تحـت  هـم  بلوچسـتان  شـهرهای  شـهروندان  بلـوچ،  کارگـران  و  مسـافران  از  غیـر  او  گفتـه  بـه 
ایـن فضـا هسـتند:» مغازه هـا در شـهرهایی ماننـد ایرانشـهر تـا قبـل از غـروب بایـد تعطیـل شـوند و 
در بسـیاری مواقـع در سـاعات مشـخصی از شـب اجـازه تـردد بـه افـراد و خودروهـا در داخـل شـهر 
کسـی دسـتگیر شـود  گر  داده نمی شـود. در این بین، سوءاسـتفاده ماموران از مردم بیشـتر شـده و ا
درخواسـت مبالـغ زیـاد خواهـد شـد و در صـورت عملـی نشـدن ایـن خواسـته بدتریـن بدرفتاری هـا 
کـه بـرای  بـا او خواهـد شـد و چـه بسـا دسـتگیر و بـه زنـدان محکـوم شـود. اینهـا اتفاقاتـی هسـتند 

نزدیـکان و دوسـتان خـود مـن هـم افتاده انـد.«
او  می دانـد.  اسـتان  فضـای  امنیتی سـازی  نتایـج  از  یکـی  را  سـرمایه ها  فـرار  و  بـی کاری  هـم  یونـس 
کـه قـرارداد بسـته بـود تعـدادی راه  ج نمـا،  در این بـاره می گویـد: » بـرای مثـال شـرکتی بـه اسـم فـراز بـر
کـه نمی توانیـد،  گفتنـد  روسـتایی بسـازد، پـس از شـروع پـروژه مسـئولین امنیتـی اسـتان بـه شـرکت 
چـون اینجـا مباحـث امنیتـی اسـت. بـا همین اسـتدالل، اغلـب پروژه های اطرف »زهـک«، »خاش« 
کـه به خاطـر ایـن پـروژه  گرفتنـد. شـرکت هـم،  و »سـراوان« و بعـد هـم اطـراف »میلـک« را از آن هـا 
کـه خود سـپاه  کلـی ماشـین آالت خریـده بـود، ورشکسـته شـد.« یونـس می گویـد ایـن در حالـی اسـت 

پاسـداران بـا سـاختن اسـکله خصوصـی در بنـدر چابهـار مشـغول تجـارت اسـت.

کاری برمی آید؟ آیا از شوراها 
کمتـر از دو هفتـه دیگـر انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا در سیسـتان و بلوچسـتان ماننـد سـایر 
نقـاط ایـران برگـزار می شـود. وظیفـه شـوراها رسـیدگی بـه عاجل تریـن و مهم تریـن مشـکالتی اسـت 
کـه زندگـی شـهری و حـق شـهروندی را محـدود می کننـد. بـه نظـر می رسـد یکـی از مهم تریـن ایـن 

مشـکالت در شـهرهای سیسـتان و بلوچسـتان مسـاله فضـای امنیتـی باشـد.
چنـدان  بلوچسـتان  و  سیسـتان  شـهرهای  امنیتـی  فضـای  رفـع  بـرای  شـوراها  توانایـی  بـه  شـایان 
کـه صاحبـان  خوش بیـن نیسـت. بـه عقیـده او شـوراها امـکان نقـش آفرینـی مهمـی ندارنـد: »زمانـی 
قـدرت در یـک شـهر دویسـت هـزار نفـری ماننـد ایرانشـهر تصمیمی داشـته باشـند صـد در صد عملی 
فرمانـدار  مثـال  بـا  جلسـاتی  تشـکیل  بدهـد  انجـام  می توانـد  شـورا  کـه  کاری  کثـر  حدا شـد.  خواهـد 
ح  کـه مشـکالت و خواسـته های مـردم را مطـر شهرسـتان و یـا فرماندهـان نیروهـای امنیتـی اسـت 

کنـد.«
که  یونـس بـا وجـود تاییـد محدودیت هـا امـا بـه توانایـی شـوراها خوش بین تـر اسـت. او معتقـد اسـت 
برخـی از مسـئوالن فعلـی اسـتان پذیرایـی بیشـتری نسـبت بـه مشـکالت شـهروندان بلوچ نسـبت به 
کـه می توانـد زمینه سـاز موفقیـت شـوراها در بحـث امنیـت باشـد: »دولـت  دولت هـای قبلـی دارنـد 
کـه هـر چنـد در قیـاس با عمق  کارهایـی را در زمینـه عمـران و آبادانـی بلوچسـتان انجـام داده،  فعلـی 

محرومیـت شـهروندان ایـن اسـتان ناچیـز اسـت امـا می توانـد شـروع مناسـبی باشـد.«
فضـای  و  ناامنـی  رفـع  در  مشـخص  مطالبـات  بعضـی  پی گیـری  بـا  می تواننـد  شـوراها  او  عقیـده  بـه 
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گسسـت  کـه تبعیـض مذهبـی یکـی از دالیـل  امنیتـی در اسـتان سـهیم باشـند. او بـا اشـاره بـه ایـن 
شـهروندان بلوچسـتانی اسـت، پی گیـری ایـن مـوارد را بـه شـوراها پیشـنهاد می دهـد: »اطمینـان از 
احتـرام بـه مقدسـات اهـل سـنت در تمامـی نهادهـای اداری، رفـع تبعیض و احقاق حقوق از دسـت 
رفتـه ی اهـل سـنت، تـالش بـرای ایجـاد فضایی مناسـب بـرای اجرای مراسـم مذهبی اهل سـنت، و 

اسـتفاده از علمـای میانـه رو در امـور و تعامـالت سیاسـی.«
گشـایش اقتصادی و رفع فقـر و بی کاری پایه های امنیت را در اسـتان  که  احمـد هـم بـا اشـاره بـه ایـن 
کار و تولید اسـتان اسـت. او  کسـب و  کـرد، خواهـان تـالش شـوراها بـرای رونق فضای  محکـم خواهـد 
در این بـاره می گویـد: »بـا توجـه بـه پتانسـیل های موجـود ژئوپلیتیکـی بلوچسـتان و راه داشـتن ایران 
بـه آب هـای آزاد دنیـا تنهـا از طریـق بلوچسـتان و یـا وجود معادن بزرگ سـنگ و طـال و … این منطقه 

می توانـد بـه یکـی از پیشـرفته ترین اسـتان های ایران تبدیل شـود.«
در مجمـوع، فعالیـن بلـوچ بـا خوش بینـی احتیاط آمیـزی بـه نقـش شـوراها در تحـوالت بلوچسـتان 
هـم  بلوچسـتان  شـهرهای  از  باشـد.  امیدوار کننـده  می توانـد  کـه  خوش بینـی  می کننـد.  نـگاه 
کـه مهم تریـن آن تعـداد  گـوش می رسـد  بـه  از مشـارکت شـهروندان در شـوراها  نشـانه های خوبـی 
کاندیداهـای زن در انتخابـات امسـال اسـت. بنابـه آمـار ۱۴۰۷ زن در انتخابـات شـوراهای شـهر  زیـاد 
گذشـته رشـدی  کـه نسـبت بـه دوره  کرده انـد  و روسـتای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ثبـت نـام 
کنـار حضـور ۷۰ زن در پسـت های  ۱۱۷ درصـدی را نشـان می دهـد. ایـن آمـار امیدوار کننـده را بایـد در 

کشـور یـک رکـورد محسـوب می شـود. کـه در  مدیریتـی اسـتان قـرار داد 
گفت فعاالن سیاسـی و اجتماعی بلوچ ممکن اسـت درباره دامنه توانایی های شـورا  در نهایت باید 
ک  در رفـع فضـای امنیتـی ایـن اسـتان اختـالف نظـر داشـته باشـند اما همه آن هـا در یک نکته اشـترا
کمکـی بـه حـل مسـاله امنیـت  کـه حضـور سـپاه پاسـداران در اسـتان نـه تنهـا  نظـر دارنـد و آن ایـن 
کـردن فضـا خـود بـه مشـکلی بـزرگ تبدیـل شـده اسـت. ایـن نکتـه ای اسـت  نکـرده، بلکـه بـا امنیتـی 

کـه در البـه الی سـخنان سربسـته مقامـات اداری اسـتان هـم قابـل تشـخیص اسـت.
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نویسنده: معصومه خانعلی
استان: تهران

شهر: اسامشهر
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• فساد در شورا

• حمل و نقل عمومی 

گذراندیـد؟ بـا عشـقم در سـواحل سـر نـوری!« ایـن یکـی از جوک هایـی  »والنتایـن خـود را چگونـه 
گرفتگـی بیشـتر معابـر اسالمشـهر شـد  کـه منجـر بـه آب  گذشـته بعـد از بارندگـی  کـه در روزهـای  اسـت 
که مرکز  بین مردم این شـهر دسـت به دسـت می شـد. البته اسالمشـهر سـاحل ندارد و سـر نوری هم 
گاراژهـای  ایـن شـهر اسـت بـه هیـچ وجـه شـبیه یـک مـکان رمانتیـک نیسـت، آنجـا بیشـتر بـه یکـی از 
کشـیده اند. که مینی بوس ها و ماشـین ها در آن در انتظار مسـافر صف  کثیفی شـبیه اسـت  شـلوغ و 
کیلومتـری پایتخـت قـرار دارد بـا هفتصـد هـزار نفـر جمعیت هجدهمین شـهر پر  کـه در ۱۲  اسالمشـهر 
کشـور هم  که جمعیت اسالمشـهر از ۱۵ مرکز اسـتان  کشـور اسـت. این به معنای آن اسـت  جمعیت 
بیشـتر اسـت. امـا نزدیکـی بـه پایتخـت نـه تنهـا باعـث بهبـود زندگی شـهری در این شـهر نشـده، بلکه 

اسالمشـهر عـالوه بـر مشـکالت خـود از سـرریز مشـکالت تهـران هم رنـج می برد.

جوالن بنگاه دارها در شورای اسالمشهر
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مترو، قطار شهری، و فعا هیچ!
کار خـود راهـی تهـران می شـوند. بـا  ۱۲۸ هـزار نفـر از مـردم اسالمشـهر هـر روز بـرای رفتـن بـه محـل 
گفـت روزانـه حداقـل ۲۵۰ هـزار مسـافرت بیـن ایـن شـهر و تهـران انجـام  احتسـاب سـفر برگشـت بایـد 
می شـود امـا سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی شـهر بـه هیـچ وجـه جوابگـوی ایـن حجـم از مسـافرت 

نیسـت.
که ۲۰ سـال اسـت در این شـهر زندگی می کند وضعیت حمل  افشـار یکی از شـهروندان اسالمشـهری 
کارمنـد بـوده  کارگـر و  گفتـه او بیشـتر مـردم اسالمشـهر  و نقـل عمومـی را اسـفبار توصیـف می کنـد. بـه 
ج شـوند و شـب ها هـم خیلـی دیـر  و بـرای رسـیدن بـه تهـران مجبورنـد صبـح خیلـی زود از شـهر خـار
بـه خانـه می رسـند. او دربـاره ایـن وضعیـت می گویـد: »خسـتگی ناشـی از رفـت و آمـد طوالنـی خیلـی 
که حوصلـه ای برای  کار اسـت و وقتـی بـه خانـه می رسـیم آن قـدر خسـته هسـتیم  بیشـتر از خسـتگی 

گذرانـدن وقـت بـا خانواده مـان نداریـم.«
کـه دانشـجو اسـت و بیـن اسالمشـهر و تهـران رفـت و آمـد می کنـد دربـاره وضعیـت حمـل  مریـم هـم 
و نقـل عمومـی شـهر می گویـد: »دسترسـی مـردم اسالم شـهر بـه سیسـتم های مختلـف حمـل و نقـل 
کسـی ها و اتوبوس های اسالم شـهر  عمومی برای انتقال به تهران و بالعکس بسـیار ضعیف اسـت، تا

کفـاف تقاضـای مسـافران را نمی دهـد.« بـه تهـران بـا ایـن جمعیـت فـراوان اسالمشـهر 
او بـا اشـاره بـه نبـود سیسـتم BRT بـرای اسالمشـهر ادامـه می دهـد: »مشـکل وقتـی بزرگ تـر می شـود 
کریـم هـم بـرای رفتـن بـه تهـران از امکانـات اسالمشـهر اسـتفاده  کـه بدانیـد مـردم نسـیم شـهر و ربـاط 

می کننـد.«
بــرای حــل ایــن مشــکل، بحــث الحــاق اسالمشــهر بــه متــروی تهــران در دوره احمــدی نــژاد بــا ســر و 
ــهر  ــران و اسالمش ــئوالن ته ــن مس ــات بی ــرودار اختالف گی ــرای آن در  ــا اج ــد ام ــاز ش ــادی آغ ــدای زی ص
مســکوت مانــد. در واقــع، شــورای شــهر تهــران از پذیرفتــن هزینــه رســاندن متــرو بــه اسالمشــهر 

ــرد. ک امتنــاع 
ح و دولت هـم از اختصاص بودجه  پـس از منتفـی شـدن متـرو، بحـث اجرای پروژه قطار شـهری مطر
کاغذ مانـده و عمال  ۴۰۰ میلیـارد تومانـی بـرای اجـرای ایـن پـروژه خبـر داد امـا همـه این هـا هنـوز روی 

هیـچ کاری صورت نگرفته اسـت.
را  شـهری  قطـار  پـروژه  اجـرای  اسالمشـهر  اصالح طلبـان  مجمـع  رئیـس  آبـادی،  نصـرت  ابولفضـل 
کـه  ح شـده،  غیرممکـن می دانـد. او در این بـاره می گویـد: »متاسـفانه اخیـرا بحـث قطـار شـهری مطـر
کارشناسـی با توجه به اشـغال سـطح مسـیر و لزوم  نارضایتی عموم را در پی داشـته اسـت؛ به لحاظ 
تملـک سـطح معارض هـای مختلـف عملیـات اجـرای قطـار شـهری دچـار مشـکل خواهـد شـد؛ ایـن 

کوتـاه تـری را طـی می کنـد.« کـه متـرو از زیـر زمیـن رد خواهـد شـد و مسـیر  درحالـی اسـت 
بـا  شـورا  اعضـای  »بیشـتر  می گویـد:  متـرو  موضـوع  در  چهـارم  شـهر  شـورای  عملکـرد  دربـاره  مریـم 
گـردن شـورای شـهر تهـران و یـا دولـت  دادن وعـده آوردن متـرو رای آوردنـد امـا حـاال تقصیرهـا را بـه 

می اندازنـد.«
در  و  فرسـوده  کسـی های  تا و  اتوبوس هـا  در  صبح هـا  اسالمشـهر  مـردم  انـرژی  و  وقـت  او  گفتـه  بـه 
ترافیک جاده سـاوه و غروب ها هم در ترافیک سـنگین میدان نماز تلف می شـود. حل این مشـکل 

بایـد اولویـت اصلـی شـورای پنجـم باشـد.

مشکات بی پایان مسکن مهر اسامشهر
کـه  اسالمشـهر دو پـروژه مسـکن مهـر بـه نام هـای مسـکن مهـر ضیـا آبـاد و مسـکن مهـر واوان دارد 
گذشـت چند سـال از  دومـی بـه خاطـر شـرکت سـازنده اش بـه پـروژه اسـتراتوس هـم معروف اسـت. با 
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پایـان پروژه هـا و سـکونت پنـج هـزار نفـر در واوان و پانـزده هـزار نفـر در ضیـا آبـاد، ایـن مناطـق هنـوز از 
کـه اسـتان دار تهـران  نبـود امکانـات اولیـه شـهری رنـج می برنـد. حجـم مشـکالت آن قـدر زیـاد اسـت 
کردیم داریم از مناطق جنگـی بازدید می کنیم.« گفـت: » اول فکـر  در بازدیـد از مسـکن مهـر ضیـا آبـاد 
کنان مسـکن مهر ضیا آباد اسالمشـهر در بیان مشـکالت این واحدهای مسـکونی  امیری یکی از سـا
می گویـد: »مـن فرزندانـی خردسـال دارم و به دلیـل عـدم وجـود فضـای بهداشـتی در محـل زندگـی 
هـر روز امـکان بیمارشـدن فرزندانـم وجـود دارد. در ایـن شـهرک مـا از هرگونـه امکانـات درمانـی و 

بهداشـتی محـروم هسـتیم.«
کالنتـری  کـودکان، نبـود  او ادامـه می دهـد: » نبـود عابربانـک، نبـود فضـای تفریحـی و ورزشـی بـرای 
بـرای تامیـن امنیـت، و وضعیـت بهداشـتی و نظافـت بسـیار بـد خیابان هـا تنهـا بخشـی از مشـکالت 

ما اسـت.«
کـودکان فقـط مختـص مسـکن مهـر ضیـا آبـاد نیسـت و  البتـه نبـود امکانـات تفریحـی و پارک هـا بـرای 

تمـام شـهروندان اسالمشـهری از ایـن مشـکل رنـج می بـرد.

جوالن بنگاه دارها در شورای اسامشهر
گفتـه  بـه  امـا  اسـت،  شـهری  امـور  در  حرفـه ای  و  متخصـص  شـهری  شـورای  نیازمنـد  شـهر  اسـالم 
شـهروندان اسالمشـهری شـورای ایـن شـهر همـواره عرصـه جـوالن افـراد منفعت طلـب بـوده اسـت.
کـه  گروه هایـی هسـتند  ک و صاحبـان نمایشـگاه های اتومبیـل یکـی از  بنگاه دارهـای معامـالت امـال
بیـش از همـه درانتخابـات فعـال هسـتند. در ایـن دوره هـم، ماننـد دوره هـای قبل، بسـیاری از آن ها 

کرده انـد. کـرده و بنـگاه خـود را بـه سـتاد تبلیغـات تبدیـل  در انتخابـات ثبـت نـام 
و  بنـگاه دار  نفـر  سـه  شـهر  اسـالم  شـهر  شـورای  فعلـی  عضـو  سـیزده  »از  می گویـد:  در این بـاره  افشـار 

می پـردازد.« بنـگاه داری  بـه  دیگـر  کارهـای  بـر  عـالوه  هـم  نفـر  یـک  و  هسـتند  نمایشـگاهی 
کاهـش یافتـه  کـه تعـداد اعضـای شـورای شـهر در دوره پنجـم از ۱۳ نفـر بـه ۹ نفـر  او بـا اشـاره بـه ایـن 
»معلـوم   : می گویـد  شـده،  نمایشـگاه دارها  و  بنگاهی هـا  بیـن  رقابـت  شـدن  شـدیدتر  باعـث  ایـن  و 
کـه ایـن افـراد بـا چـه انگیـزه ای در انتخابـات نامزد می شـوند. اما متاسـفانه چون پـول و روابط  اسـت 

اجتماعـی قـوی دارنـد، همیشـه می تواننـد آرا زیـادی را بـه دسـت آورنـد.«
کـه بـه اتهـام  گذشـته اسـالم شـهر می گویـد: »از اولیـن شـورای شـهر  فیضـی هـم بـا انتقـاد از شـوراهای 
کـدام براسـاس لیاقـت و  گرفـت تـا آخریـن شـورای ایـن شـهر، هیـچ  جعـل اسـناد مـورد برخـورد قـرار 

انتخـاب نشـده اند.« تخصـص 
او ادامـه می دهـد: »متاسـفانه در ایـن شهرسـتان انتخـاب، بـر اسـاس قومی گرایـی شـکل می گیـرد. 
کرسـی های  اسالمشـهری ها بیشـتر آذری زبان هسـتند و طایفه هشـترودی ها همیشـه در انتخابات 

ایـن شـهر را بـه تصاحـب درآورده انـد.«
گفـت مشـکالت حمـل و نقـل عمومـی، نبـود امکانـات بهداشـتی، نبـود پارک ها  در مجمـوع می تـوان 
کـه اسالمشـهر بـه هیـچ وجـه شـهری  و مکان هـای تفریحـی و بسـیاری مشـکالت دیگـر سـبب شـده، 
مدرسـه  بـه  آسـانی  بـه  آن  در  بچه هـا  کـه  اسـت  شـهری  پذیـر  زیسـت  شـهر  نباشـد.  »زیسـت پذیر« 
افـراد  و  ادارات در دسـترس اسـت  و  کـز خریـد،  بیمارسـتان ها، مرا کـز خدماتـی مثـل  و مرا می رونـد 
کار برونـد، بـرای دیـدن فیلـم، یاخـوردن شـام بـه بیـرون بروند یـا در پارک ها  قادرنـد بـه آسـانی بـه سـر 

کـه بـه وسـیله حمـل نقـل شـخصی نیـاز داشـته باشـند. کننـد، بـدون آن کـه  بـا بچه هـا بـازی 
و  منفعت طلـب  افـراد  بـه  دادن  رای  از  امتنـاع  بـا  رو  پیـش  انتخابـات  در  اسالمشـهری  شـهروندان 

بردارنـد. شـهر  کـردن  زیسـت پذیر  راه  در  را  بلنـدی  گام  می تواننـد  غیر متخصـص، 
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نویسنده: سعیدی سیرجانی
استان: قم

شهر: قم
چالش ها:

• حمل و نقل عمومی
• مونوریل و مترو

کارآمدی شورا • نا

اتوبو س هـا و مینی بوس هـای درو ن شـهری  کرایـه  بـا تصویـب شـورای اسـالمی شـهر قـم،  سـرانجام 
کـه از یک طرف شـرکت های متولی  گذشـته  افزایـش یافـت؛ افزایشـی ۱۱ درصـدی در مقایسـه بـا سـال 
کـرده و از طـرف دیگـر موجـب نارضایتـی مسـافران  حمـل و نقـل و راننده هـا را تـا حـدودی خشـنود 

گرانـی در قـم باشـد. کـه می توانـد آغازگـر مـوج جدیـدی از  شـده اسـت؛ چرا
کـه هزینه هـای نگهـداری و  کـه »خـدا شـاهد اسـت  مهـدی، راننـده مینی بـوس  اسـت؛ او می گویـد 
کـه بـه شـرکت می دهـم و مجمـوع هزینه هـای  ج تعمیـرات مینی بـوس مـن و عـوارض و درصـدی  خـر
زندگـی مـن، بـا چهـار بچـه، خیلـی بیشـتر از ایـن اسـت. ایـن یـازده درصـد افزایـش، حتـی از تـورم و 

کمتـر اسـت.« گرانـی رسـمی هـم 
کرایـه« ابـراز رضایـت می کنـد؛ امـا »بـاور  او البتـه درعین حـال از اینکـه »همیـن مقـدار اضافـه شـده بـه 

کـه بـاز هـم از هزینه هـای زندگـی عقـب خواهـم افتـاد.« کنیـد مـن هنـوز نگرانـم و می دانـم 

شورای قم و مشکل حمل  و نقل درو ن شهری
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کار باید هر روز تا نزدیک حـرم حضرت معصومه  کن “ابـوذر شـرقی” اسـت، و بـرای  کـه سـا محمدرضـا 
کامـال متفـاوت دارد؛ او معتقـد اسـت: »مگـر حقـوق مـن چقـدر زیـاد شـده؟ مگـر درآمـد  بـرود، نظـری 
کـرده؟ من بایـد روزی حداقل ۸۰۰  کار می کنـم، چقـدر افزایـش پیدا  کـه از خـودم مغـازه نـدارم و  منـی 
کار بروم.« کـه نمی توانم به سـر  کم نیسـت؛ پیاده هم  کنیـد ایـن پـول بـرای من  تومـان بپـردازم؛ بـاور 
وی بـا انتقـاد از شـورای شـهر و شـهرداری قـم می گویـد: »از تـه قلب امیدوارم این ترکیب عوض شـود؛ 
کاربلـد نمی تواننـد ایـن وضـع را تغییـر دهنـد؟ آیـا مشـکل  ببینـم آیـا تیـم جدیـد و آدم هـای نخبـه و 

کار اسـت؟« فقـط بودجـه اسـت یـا سـوء مدیریت هـم در 

کارتی کرایه های  کرایه های نقدی، 
کارتی و نقدی  کرایـه  خ  کرایـه اتوبـوس و مینی بوس، تفـاوت نر یـک موضـوع قابـل اشـاره در پرداخـت 
کارت الکترونیک  کرایـه بـا  کـه پرداخت  گفتـه  اسـت. مدیـر عامـل سـازمان اتوبوسـرانی شـهرداری قـم 

کرایـه را نقـدی می پردازند ۷۰۰ تومان اسـت. کـه  کسـانی  کرایـه  ۳۹۰ تومـان حسـاب خواهـد شـد و 
کترونیک  کارت ا کـه علـت ایـن تفـاوت پرداخت »تشـویق همشـهریان به اسـتفاده از  او توضیـح داده 

کرایـه نقـدی از چرخـه حمل ونقل درون شـهری« اسـت. شـهروندی و حـذف 
کار بـه مرکـز شـهر و اطـراف حـرم می آیـد از ایـن  کن انتهـای بلـوار توحیـد اسـت و بـرای  کـه سـا صـادق 
پرداخـت  آن  بـا شـارژ  را  کرایـه ام  و  الکترونیـک دارم  کارت  او می گویـد: »مـن  انتقـاد می کنـد؛  وضـع 
کارت و ایـن چیزهـا نیسـتند، یا خیلـی از اهالی محـل ما باید  کـه اهـل  می کنـم؛ ولـی مـادر مـن و پـدرم 
کم پولی  کـه سـوار اتو بـوس می شـوند ۷۰۰ تومـان بپردازنـد. ایـن بـرای خیلـی از اهالی محل مـا  هـر بـار 
کنند؛  کارت هـا اسـتفاده  کـه خیلـی از مـردم بـه دالیـل مختلـف تمایلـی ندارنـد از ایـن  نیسـت. بمانـد 

کار.« کسـر موجـودی دارد یـا اساسـا عـادت ندارنـد بـه ایـن  گـم شـدن یـا  چـون معتقدنـد امـکان 
و  اتوبـوس  سـوار  خودشـان  قطعـا  »آقایـان  می گویـد:  و  می کنـد  انتقـاد  شـهر  چهـارم  شـورای  از  او 
گرمـا وارد این ماشـین های فرسـوده و شـلوغ شـوند  مینی بـوس نمی شـوند و نیـازی ندارنـد هـر روز در 

کـه دیـر بـه دیـر می آینـد.«
گـرم سـال، و مـدت زمـان طوالنـی  ایـام  اتوبوس هـا در  از وضـع  انتقـاد شـدید  بـا  صـادق هم چنیـن 
کـه اتوبوس به  انتظـار مسـافران، می گویـد: »خیلـی از وقت هـا بایـد حـدود نیم سـاعت منتظـر بمانیم 
کنـد. یعنـی هـم پـول را می دهیـم  کـه راننـده اش راضـی شـود، مسـافر بگیـرد؛ و بعـد حرکـت  انـدازه ای 
کار نیسـت و باید ناراضی راهی مغازه یا خانه شـویم. همه اش هم از سـر ناچاری  کیفیت الزم در  هم 

و بیچاره گـی و نـداری اسـت.«

حمل و نقل درو نشهری و مشکات خاص زنان
از وسـایل نقلیـه عمومـی اسـتفاده  بـه اداره  بـرای رفتـن  او  کارمنـد آمـوزش و پـرورش اسـت؛  زهـرا، 
کرایـه و مشـکل  گـران شـدن  می کنـد. وی از زاویـه خـودش بـه ماجـرا نـگاه می کنـد و می گویـد: »بحـث 
گرمـا یک طـرف؛ بحث جداسـازی  کولرهـا در فصـل  کیفیـت پاییـن اش و خرابـی  دیـر آمـدن اتوبـوس و 
کرده انـد؛  قسـمت آقایـان و بانـوان هـم یک طـرف. در ظاهـر بـا میلـه ای ایـن دو بخـش را هـم از جـدا 
ایـن حریـم رعایـت نمی شـود.  آمـد و شـد و شـلوغی صبـح و عصـر،  ترافیـک و  ولـی در سـاعات اوج 
کسـی هـم رسـیدگی و  کـم نیسـتند.  کننـد  کـه از ایـن مسـئله هـم سوء اسـتفاده  متاسـفانه افـرادی 

نمی کنـد.« نظـارت 
زهـرا می گویـد: »شـاید در نـگاه اول بگوییـد اینجـا قـم اسـت و شـهر مذهبـی و مشـکل بدرفتـاری بـا 
کـه مـن در تهـران یـا اصفهان هـم زندگی  کنیـد  کارهـای غیراخالقـی وجـود نـدارد؛ ولـی بـاور  خانم هـا و 

کـرده ام و چنیـن وضعـی را شـاهد نبـوده ام.«
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او هم چنیـن اضافـه می کنـد: »خیلـی چیزهـا در ظاهـر سـاده هسـتند و قابـل ذکـر بـه نظـر نمی رسـند؛ 
بـه  تبدیـل  ببینـی،  را  عـوارض اش  و  و حواشـی  باشـی  تمـاس داشـته  آن  بـا  روز  هـر  وقتـی شـما  امـا 
کارت خوان هـای قسـمت بانـوان، خـراب  مشـکلی آزاردهنـده می شـود. یـک مـوردش اینکـه اغلـب 
هسـتند و بایـد ابتـدا بـه سـمت آقایـان رفـت و بعـد دوبـاره راهـی قسـمت خانم هـا شـد. یـا یـک مـورد 

اتوبوس هاسـت.« کثیفـی  دیگـر، 
گـر شـورای شـهر و شـهرداری  کیفیـت اتوبوس هـا و مینی بوس هـا می گویـد: »واقعـا ا وی بـا انتقـاد از 

کننـد دیگـر چـه ادعایـی دارنـد؟« نتواننـد ایـن مسـئله مهـم رفـت و آمـد را حـل 

کیفیت کرایه، تغییر نکردن  گران شدن 
کار  که در آن  کـه هفتـه ای پنـج روز از بلـوار مـدرس بایـد راهی جمکران شـود و به سـاندویچی  علیرضـا 
کـه خودشـان  کرایـه ناراضـی اسـت و می گویـد: »آن هایـی  خ  می کنـد بـرود بـه شـدت از ایـن افزایـش نـر
خ  ماشـین دارنـد و بـا وسـیله نقلیـه شـخصی رفـت و آمـد می کننـد، ایـن روزهـا خیلـی بـه افزایـش نـز
کرایه هـا، بعدتـر و بـه شـکلی شـامل حـال آن هـا  گـران شـدن  کرایـه فکـر نمی کننـد؛ امـا حتـم دارم ایـن 

هـم خواهـد شـد و هزینـه مکانیـک و تعمیـر ماشین شـان افزایـش خواهـد یافـت.«
آن هـا  کیفیـت  و  می شـد  بهتـر  کمـی  اتوبوس هـا  وضـع  الاقـل  »کاش  می کنـد:  اضافـه  هم چنیـن  او 
فـرق می کـرد یـا اتوبـوس جدیـد بـه ایـن خطـوط اضافـه می شـد. ایـن اتوبوس هـا و مینی بوس هـای 

گـران شـدن دارنـد؟« کثیـف و قدیمـی، دیگـر چـه نیـازی بـه  فرسـوده و 
کـه  صحبت هـای علیرضـا را سـخنان مقام هـای شـهرداری، رد نمی کنـد؛ آن هـا هـم اذعـان می کننـد 

نـاوگان حمـل و نقـل درون شـهری قـم، قدیمـی و فرسـوده اسـت.
کـه ایـن در  کـه: »عمـر نـاوگان اتوبوسـرانی شـهر قـم بـه ۱۰ سـال رسـیده  شـهردار قـم تصریـح می کنـد 

شـأن مـردم نیسـت؛ عمـر نـاوگان بایـد سـه سـال باشـد.«
کـه »تأمین منابع بـرای خرید  معـاون شهرسـازی و امـور زیربنایـی شـهرداری قـم هـم اعتـراف می کنـد 
گر بخواهیم در دو سـال  که ا اتوبـوس در قـم بـه یـک معضـل تبدیل شـده اسـت.« او توضیح می دهد 
کار را انجام  آینـده ۵۰۰ دسـتگاه داشـته باشـیم بـا منابـع مالـی ۳۰ درصد سـود بانکـی نمی توانیم ایـن 

دهیم.«
که عمرشـان باالی  کـه در حـال حاضر شـهرداری قم ۲۵۰ دسـتگاه اتوبوس دارد  وی بـا اشـاره بـه ایـن 
کـه »در دو سـال آینـده شـهرداری قـم فقـط اتوبوس هـای فرسـوده و  کیـد می کنـد  ۸ سـال اسـت، تا
کـه هـر دسـتگاه ۷۰۰ میلیـون  کنیـم  ج از تعهـد دارد. در دو سـال آینـده بایـد ۳۰۰ دسـتگاه اضافـه  خـار

تومـان قیمـت دارد و ایـن رقـم سـنگینی بـرای شـهرداری اسـت.«

کربا تناقض شورا و شهرداری در قم و 
کنـون  تا  ۱۳۸۷ سـال  از  کـه  می کنـد  اذعـان  قـم  شـهر  شـورای  شـهری  خدمـات  کمیسـیون  رئیـس 

اسـت. نگرفتـه  انجـام   قـم  اتوبوس رانـی  نـاوگان  در  نوسـازی  هیچ گونـه 
گذارشـده و در حـال  کـه ۹۵ درصـد اتوبوس هـای قـم بـه بخـش خصوصـی وا کیـد بـر ایـن نکتـه  او بـا تا
حاضـر حـدود دو سـال از قـرارداد ده سـاله ایـن شـرکت ها، باقی مانـده؛ افـزوده اسـت: »بعـد از اتمـام 
مـدت قـرارداد بـا شـرکت های خصوصـی، ممکـن اسـت وضعیت اتوبوس رانی شـهر قم بـا چالش های 

جـدی روبه رو شـود.«
کارنامـه شـورای چهـارم ایـن شـهر می گویـد: »گـزارش  حسـن، از فعـاالن مدنـی شـهر قـم و از منتقـدان 
و  می کننـد  خالـی  شـانه  داشـته اند  کـه  مسـئولیتی  از  آن هـا  نیسـت؛  قبـول  قابـل  شـهردار  یـا  شـورا 

را متوجـه دولـت می کننـد.« و مشـکالت  کاسـتی ها 
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کارمندان و  که ۴۰۰ نفـر از  کـه شـورای شـهر بودجـه و توانایـی دارد  او توضیـح می دهـد: »چطـور اسـت 
کربـال و عـراق بفرسـتد؛ امـا وقتی پای حل و فصل مشـکل  کارگـران خـودش را بـرای مراسـم اربعیـن بـه 

مـردم و حمـل و نقـل درون شـهری می شـود، بودجـه ندارد؟«
کلـی نیـروی انسـانی  حسـن اضافـه می کنـد: »شـهرداری بـرای مراسـم اربعیـن، سـتاد تشـکیل داد و 
کـرد. بـرای چنـد صـد نفـر، لبـاس یک دسـت  و انـرژی و وقـت بـرای خودنمایـی در ایـن آییـن هزینـه 
گرفت.  کربال را به عهده  سـفارش داده شـد و شـهرداری مسـئولیت نظافت بخشـی از جاده نجف به 
کـه شـهرداری ماشـین آتش نشـانی و تانکـر  کننـد  مـن و خیلـی دیگـر از اهالـی قـم نمی تواننـد قبـول 
کربـال ببـرد و بعـد اهالـی قـم و بـه خصـوص  کانکـس و اتوبـوس و حتـی دسـتکاه پـرس زبالـه بـه  آب و 

حاشیه نشـین های محـروم آن از هـزار و یـک مشـکل در رنـج باشـند.«
گـزارش خـود آقایـان حـدود ۵۰ اتوبوس برای انتقـال زوار اربعین روانه مرز  وی در پایـان می گویـد: »بـه 
گـر قـم ایـن انـدازه توانایـی دارد، چـرا وضـع حمـل و نقل درو نشـهری اهالی قم این طور اسـت؟  شـد؛ ا
صمیمانـه امیـدوارم ترکیـب شـورا و شـهرداری در انتخابـات آینـده عـوض شـود و ایـن تناقـض و سـوء 

مدیریت خاتمـه یابد.«
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نویسنده: مسعود بندری
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

چالش ها:
• حمل و نقل عمومی

• بحران پارکینگ
• ضعف مدیریت شهری

کـه بـه شـکل روزافـزون  کشـور نیسـت؛ در شـرایطی  مشـکل پارکینـگ متعلـق بـه یـک شـهر و دو شـهر 
شـهروندان در حـال خریـد خودرو شـخصی هسـتند، نـه پارکینگ های آپارتمان ها، پاسـخ گوی سـیل 
کوچـه پس کوچه های تنـگ و خیابان های باریک جایـی برای پارک  خودروهـای شـخصی اسـت، نـه 

ماشـین دارد؛ و نـه پارکینگ هـای عمومـی جوابگـوی نیـاز میلیون هـا خودروی شهرهاسـت.
گفتـه می شـود پایتخـت عـالوه بـر پارکینگ هـای خصوصـی موجـود، نیازمنـد ۸۰۰  کـه  چنیـن اسـت 
هـزار جـای پـارک بـرای خودروهاسـت؛ افـزون بـر ایـن، حـدود ۱۰۰ هـزار جـای پـارک دیگـر هـم در حوزه 

کسـری وجـود دارد تـا مشـکل پارکینـگ در تهـران رفـع شـود. پارکینگ هـای عمومـی 
کمبـود فضـای مناسـب  کشـور، مشـهد نیـز وضـع مناسـبی نـدارد؛ سال هاسـت  دومیـن شـهر بـزرگ 
برای پارک خودرو به مشـکلی جدی و هر روزه برای شـهروندان مشـهدی تبدیل شـده یا مقام های 
کمبـود حـدود ۱۷۰ هـزار واحـد پارکنیـگ عمومـی  کـه بـا  کیـد می کننـد  مسـئول در شـهر اصفهـان تا

پارکینگ؛ مشکل روزافزون بندرعباس
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کشـور وجـود دارد. کـه در تبریـز و دیگـر شـهرهای بـزرگ  مواجـه هسـتند؛ مشـکلی 
کتـاب شـرکت های تولیدکننـده و  افزایـش روزافـزون خـودرو در سـطح شـهرها و تولیـد بی حسـاب و 
کمبـود پارکینـگ هـر روز بیشـتر در شـهرها به چشـم آید.  کـه بحـث  مجوزهـای واردات، موجـب شـده 

بندرعبـاس هـم از ایـن وضـع مسـتثنی نیسـت.

بندرعباس؛ مشکل پارکینگ هم!
کوچـک و  کن در نقـاط شـهری آن، بـا مشـکالت  بندرعبـاس بـا افـزون بـر ۵۴۳ هـزار نفـر جمعیـت سـا
گرفتـه  کنـده در همـه جـا و حاشیه نشـین ها  گریبـان اسـت؛ از دسـت فروش های پرا بزرگـی دسـت بـه 
کیفیـت و آسـفالت بـد و مشـکل فاضـالب و وضـع نامناسـب حمـل و نقـل عمومی  تـا خیابان هایـی بـا 
کیفیـت بـد نـان و ترافیـک خسـته کننده و نیـز پارکینـگ. و اتوبوس هـا و آلودگـی صنایـع غـرب شـهر و 

و  تجـاری  مجتمع هـای  سـاخت  باعـث  سـال ها،  ایـن  در  متعـدد  مجوزهـای  صـدور  درحالی کـه 
کنـار شـهر شـده، امـا توسـعه شـهر در خیلـی از حوزه هـا، نیازهـای  گوشـه و  اقتصـادی و مسـکونی در 
تولـد مشـکلی  کار نیسـت، خـود موجـب  نـگاه جامعـی هـم در  پاسـخ نمی دهـد و چـون  را  موجـود 
کمـی محسـوس پارکینـگ در سـطح شـهر بندرعبـاس، یکـی از  جدیـد می شـود. مشـکل پارکینـگ و 

ایـن مشـکالت جـدی اسـت.
کـردن جـای پارک  کـه وارد خیابان هـای اصلـی بندرعبـاس شـود و بـرای پیـدا  کمتـر شـهروندی اسـت 
و حتـی پارکینـگ عمومـی و پرداخـت هزینـه، دچـار مشـکل و اتـالف وقـت و هزینـه نشـود. یـک مـورد 
کـه محـل اسـتقرار مطـب پزشـکان و  تـا چهـار راه فاطمیـه اسـت  مشـهور، فاصلـه سـه راه سـازمان 
کامـال آشـکار اسـت و تابلوهـای  کمبـود پارکینـگ در آن  کـه  مجتمع هـای درمانـی اسـت. محـدوده ای 
بـه  مراجعـان  و  بیمـار  حامـل  خودروهـای  توقـف  بـرای  جایـی  هـم  ممنـوع  مطلقـا  توقـف  فـراوان 
کمـی پارکینـگ ناراحت و معذب  مطب هـای پزشـکان نمی گـذارد. حتـی پزشـکان ایـن منطقـه هم از 

هسـتند.
و  کوچـه  در  کـردن ماشـین  پـارک  نمی مانـد جـز  و محـدوده ای، چـاره ای  طبیعتـا در چنیـن وضـع 
کنـار آمـدن شـهروندان بـا  کـه تقریبـا قطعـی اسـت و یـا  کوچه هـای ناهمـوار یـا پذیرفتـن جریمـه  پـس 

کار درسـتی نیسـت. کـه البتـه  پارکبانـان بـه هـر شـکل؛ 
مـورد  )ماننـد  اسـت  ضـروری  امـری  پارکینـگ  وجـود  کـه  مناطـق  برخـی  در  حتـی  آن کـه  تاسـف بار 
بیمارسـتان شـهیدمحمدی( چنیـن امکانـی وجـود نـدارد یـا بـرای تهیـه آن، راننـدگان بایـد وقـت و 

کننـد. زیـادی صـرف  انـرژی 
که  کمتـر جایـی از بندرعبـاس بـه چشـم نمی خـورد؛ مثال در بازارچه امام حسـین  کمبـود پارکینـگ در 
که  کار هسـتند هم این مشـکل وجود دارد؛ شـهروندانی  بخشـی از واحدهای تجاری آن مشـغول به 
کوچه هـای اطراف بلوار امام حسـین  کار یـا خریـد بـه ایـن منطقـه مراجعـه می کننـد ناچارنـد به  بـرای 

کنند. رجـوع و ماشین شـان را در آنجـا پـارک 
که باید برای  کوی شـفا( زمین های سـبزی  هـم در ایـن منطقـه و هـم در خیلـی از مناطـق دیگر )مثل 
گیرند،  کـودکان و نوجوانـان و اهالـی منطقه مورد اسـتفاده قرار  ایجـاد پـارک و فضـای تفریـح و نشـاط 

کسـی هم از مدیران شـهری پاسـخ گوی این وضع نیسـت. عمال به پارکینگ تبدیل شـده اند و 
مشـکل پارکینـگ در مناطقـی مثـل بـازار ماهی فروشـان یـا بلـوار امـام خمینـی یـا بلـوار سـیدجمال 
اسـدآبادی بـه شـکل بیشـتری محسـوس اسـت؛ صابـر یکـی از مغـازه داران ایـن ناحیـه می گوید: »من 
کسـی از  کمتـر  کار می آیـم و ماشـینم را در جـای خالـی پـارک می کنـم؛ ولـی  کـه از صبـح خیلـی زود سـر 
کار شـخصی  گشـت یا هر  کـه بخواهـد بـرای خرید یا  خریـداران و اهالـی شـهر و حتـی مسـافران هسـت 

کالفـه نشـود و ننالـد.« دیگـر بـه ایـن منطقـه بیایـد و از ترافیـک و نبـود جـای پـارک 
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ایـن  در  خـود  مسـئولیت  بـه  نتوانسـته اند  بندرعبـاس  شـهرداری  و  شـورا  کـه  اسـت  معتقـد  صابـر 
کننـد و »گـره ایـن مشـکل در چهـار سـال اخیـر بـاز نشـده و تقریبـا وضـع مثـل سـابق  خصـوص عمـل 

اسـت.« مانـده  باقـی 

تغییر تدریجی ممکن است
کـه »بهتریـن راه برای بهبـود تدریجی این وضع  کارشـناس شهرسـازی اسـت؛ او عقیـده دارد  سـعید، 
کـه  و هم چنیـن جلوگیـری از افزایـش مشـکل پارکینـگ و تقلیـل قـدم بـه قـدم ایـن وضـع، آن اسـت 
شـهرداری در هنگام صدور مجوز برای سـاخت آپارتمان و مجتمع مسـکونی، حتما و حتما سـاخت 

کنـد.« کنتـرل  پارکینـگ را در نظـر داشـته باشـد و بـه شـکل الزامـی آن را 
کامال اشـتباه اسـت و باید شـهرداری  کـه »فـروش پارکینـگ به شـکل نقدی  او هم چنیـن عقیـده دارد 
که به  کز تجـاری  کنـد. ضمـن اینکـه قبـل از شـروع بـه سـاخت مجتمع ها و مرا از انجـام آن خـودداری 

گیرد.« شـکل فزاینـده ی در بندرعبـاس شـاهد آن هسـتیم بایـد سـاخت پارکینگ مورد توجه قـرار 
کـه »شـهرداری بایـد حتما تعـداد پارکینگ های حاشـیه ای  ایـن مهنـدس شهرسـازی اضافـه می کنـد 
کوچـک و معابـر بـاز شـوند و امـکان تـردد بیشـتر شـود.« البتـه بـه  کـه خیابان هـای  کنـد  را محـدود 
کسـانی  که در برخی نقاط شـهر مجوز سـاخت پارکینگ هم صادر شـود تا  عقیده او« »ضروری اسـت 

کـه پارکینـگ شـخصی ندارنـد دچار مشـکل نشـوند.«
کـه »تغییـر و بهبـود تدریجـی وضع ترافیک و پارکینگ در بندرعباس ممکن اسـت  کیـد می کنـد  وی تا

کالن و راهبـرد علمـی و تخصصی و نظـارت و اجرای دقیق دارد.« و فقـط نیـاز بـه مدیریـت 

وقتی خود شورا هم منتقد است
کـه صـدای مسـئوالن  وضـع پارکینـگ در بندرعبـاس چنـان اسـف بار اسـت و »آش« آن چنـان شـور، 

کـرده اسـت. شـهر و »آشـپز« را هـم بلنـد 
کـه »در تعرفـه عـوارض وقتـی واحـدی  نایـب رییـس شـورای شـهر بندرعبـاس بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
که مالک به تعـداد قانونی برای آن پارکینـگ در نظر نمی گیرد،  تجـاری یـا مسـکونی سـاخته می شـود 
ملـزم بـه پرداخـت جریمـه بـه ازای هـر واحـد پارکینـگ سـاخته نشـده اسـت«، می گویـد: »براسـاس 
گانه ای نگهداری شـود و  نـص صریـح قانـون، ایـن عـوارض بایـد صرفا و مطلقا و الزاما در حسـاب جدا
تنهـا بـرای سـاخت پارکینگ هـای جبرانـی توسـط شـهرداری هزینه شـود«؛ اما شـهرداری بندرعباس 
گذشـته  کـه »تنهـا در یـک سـال ۱۳ میلیـارد تومـان از ایـن محل درآمد داشـته و این رقم در سـه سـال 

حـدود ۴۰ میلیـارد تومـان بـوده« چنیـن نکرده اسـت.
پارکینـگ ،  بجـای سـاخت  ایـن درآمـد  کـه  کیـد می کنـد  تا بندرعبـاس  رییسـه شـورای  عضـو هیـات 

اسـت. پرسـنل شـهرداری شـده  پرداخـت حقـوق  ماننـد  امـور دیگـری  صـرف 
گذشـته هیچ پارکینگ عمومی جدیدی در بندرعباس  گزارش این عضو شـورا، در سـه سـال  مطابق 

که جای تاسـف و پرسش دارد. سـاخته نشـده اسـت؛ اتفاقی 
اغلـب  کـه  مـی رود  پیـش  طـوری  بندرعبـاس  شـهر  در  ساخت و سـاز  رونـد  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
ساختمان های یک یا دو طبقه قدیمی در سطح محالت در حال تبدیل شدن به ساختمان هایی 
کافـی بـا توجه به تعداد طبقات به شـکل  چندطبقـه مسـکونی هسـتند و تأمیـن پارکینـگ مناسـب و 

فزاینـده ای ضـروری بـه نظـر می رسـد.
کمیسـیون عمـران شـورای شـهر بندرعبـاس هـم بـر ایـن نکتـه مهـر تأییـد می زنـد و می گویـد:  رئیـس 
بـا مشـکل  را  کوچه هـا  تـردد در  بـه زندگـی مـردم وارد می کنـد و  زیـادی  »تـداوم رونـد فعلـی آسـیب 

می سـازد.« مواجـه 
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گام عملـی بـرای تغییـر ایـن وضـع و نظـارت  انتظـار اهالـی بندرعبـاس از مسـئوالن شـورا امـا برداشـتن 
شـهری  برنامه هـای  مدیریـت  نیـز  و  نهـاد  ایـن  عملیاتـی  خروجـی  تنظیـم  و  شـهرداری  بـر  جـدی 
شـهرداری اسـت. وگرنـه توصیـف وضـع موجـود و انتقـاد از شـرایط، توسـط همـه شـهروندان ممکـن 

اسـت.
کـه متقاضی ایـن جایگاه نیسـتند، در  کـه پـا بـه شـورای شـهر می گذارنـد، با شـهروندانی  کسـانی  فـرق 
کـه بـه آن هـا ایـن  کـه اعضـای شـورا از امـکان و دایـره اختیـارات و حقوقـی برخوردارنـد  همیـن اسـت 
گشـوده تر و امکاناتـی بیشـتر بـرای بهبـود حـال اهالـی منطقـه و رفـاه و  امـکان را می دهـد بـا دسـتی 

گفتـن و انتقـاد محـض. کننـد؛ اقدامـی فراتـر از سـخن  توسـعه شـهر فعالیـت 

کاسـتی ها، مشـکل پارکینگ را  کنـار پرداختـن بـه دیگر  آیـا شـورای پنجـم بندرعبـاس می توانـد در 
کند؟ نیـز بـه تدریج رفـع 

شهروند خبرنگار

۳۹۰

پارکینگ؛ مشکل روزافزون بندرعباس



نویسنده:  نادر حشمتی
کرمانشاه  استان: 

شهر: بیجار
چالش ها:

کار کسب و   •
• جمعه بازار
گردشگری   •

داغ شـدن بـازار انتخابـات شـوراها در شهرسـتان بیجـار باعـث داغ شـدن بحـث درباره یک بـازار دیگر 
هم شـده اسـت: جمعـه بازار.

کـه محـل تجمـع هفتگـی دست فروشـان بیجاری بـود تقریبا از دو دهـه پیش آرام  جمعـه بـازار بیجـار 
گرفـت. ایـن پدیـده امـا  آرام و بـه شـکل غیـر رسـمی در حاشـیه خیابان هـا و ورودی هـای شـهر شـکل 
کـه دیگر هیـچ خیابانـی جوابگوی  گرفـت تـا آنجا  بـه سـرعت مـورد اسـتقبال شـهروندان بیجـاری قـرار 
تجمـع دست فروشـان و مـردم نبـود. بـه همیـن دلیـل جمعـه بـازار بـه محلـی نزدیـک پیسـت اسـکی 

کـه بـه فـرودگاه هلیکوپتـر معـروف بـود، منتقل شـد. نسـار 
کـه در اوایـل سـال ۱۳۹۵ بـا حکـم شـهرداری بیجـار تعطیـل  ایـن بـازار در اوج شـکوفایی خـودش بـود 

بازگشایی جمعه بازار

خواست مردم بیجار از شورای پنجم:
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کـه داشـت به بخشـی از هویت شـهر و خاطـره جمعی مردم  شـد و بـه ایـن ترتیـب یکـی از مکان هایـی 
بیجـار تبدیـل می شـد بـه وسـیله مسـئولین شـهری برچیـده شـد. ایـن روزهـا امـا بحـث بازگشـایی 
کـه  ح شـده اسـت. بحثـی  کاندیداهـای شـورای شـهر مطـر مجـدد جمعـه بـازار دوبـاره از سـوی برخـی 

مطالبـه بسـیاری از شـهروندان بیجـاری هـم هسـت.

چرا جمعه بازار تعطیل شد؟
ایـوب سـاالروندیان رئیـس شـورای شـهر بیجـار علـت تعطیـل شـدن جمعـه بـازار را شـکایت اصنـاف 
تجمـع  بـرای  محلـی  بیجـار  بـازار  جمعـه  او،  گفتـه  بـه  کـرد.  اعـالم  بیجـار  بـازار  رکـود  و  بازاریـان  و 

بـود. بی کیفیـت  اجنـاس  عرضـه  و  بومـی  غیـر  دست فروشـان 
البتـه قـرار بـود بعـد از مدتـی شـهرداری اقـدام بـه صـدور شناسـنامه بـرای دست فروشـان و انتخـاب 
گفته هـا تنهـا  کـه ایـن  مـکان تـازه ای بـرای بازگشـایی مجـدد جمعـه بـازار نمایـد امـا بـه نظـر می رسـد 
کـه یـک بـار هـم بـه  کـردن اعتـراض دست فروشـان و شـهروندان بیجـاری بـود. اعتراضـی  بـرای آرام 

تجمـع آن هـا در مقابـل فرمانـداری بیجـار انجامیـد.
کـه شـورا و شـهرداری در تصمیمـات  کـه در ذهـن شـهروندان بیجـاری وجـود دارد ایـن اسـت  سـوالی 
خـود آیـا تنهـا بایـد منافـع بازاریـان و اصنـاف را در نظـر بگیـرد و یـا نظـر عمومـی شـهروندان را هـم جویا 
شـوند؟ ایـن مسـاله بـه ویـژه بـا توجـه بـه نارضایتـی شـهروندان بیجـاری از قیمت هـا در بـازار اهمیـت 

بیشـتری پیـدا می کنـد.

جمعه بازار قیمت میوه را شکسته بود
کـی و بـه ویـژه میـوه  یکـی از اعتراضـات همیشـگی شـهروندان بیجـاری قیمـت سرسـام آور اقـالم خورا
کن بیجـار اسـت در این بـاره می گویـد: » بیشـتر از  کـه معلـم و سـا در بـازار بیجـار بـوده اسـت. فرهـاد 
کـه جمعـه بـازار را تشـکیل می دادنـد میـوه فـروش بودنـد و حضـور آن ها باعث  نصـف دست فروشـانی 

شکسـته شـدن قیمت هـا شـده بـود.«
کم درآمد شـهر بودنـد تنها بعد از  که از اقشـار فقیر و  گفتـه فرهـاد، بسـیاری از شـهروندان بیجـاری  بـه 
کیـوی و حتی پرتقـال را به سـبد غذایی  کـه توانسـتند میوه هایـی مثـل مـوز و  آمـدن جمعـه بـازار بـود 

کنند. خـود اضافه 
گرانی میـوه در بیجار این  گرانـی میـوه در بـازار بیجار می گویـد: » یکی از علت های  فرهـاد دربـاره علـت 
کـه بیجـار میـدان تـره بـار نـدارد و میـوه فروشـان خـود اقـدام بـه خریـد میـوه از تره بار شـهرهای  اسـت 
دیگـر می کننـد امـا ایـن توجیهـی بـرای دو یـا سـه برابـر بـودن قیمت هـا نیسـت.« بـه عقیـده فرهـاد، 

کـه بـا وجـود جمعـه بـازار شکسـته شـده بود. گرانـی میـوه در بیجـار اسـت  انحصـار عامـل اصلـی 

دست فروشان جمعه بازار چه می گویند؟
کـه یکـی از فروشـندگان جمعـه بـازار بود می گوید: »مـن در تهران دست فروشـی می کردم، در  اسـحاق 
کنـم، امـا بخاطـر پـدر پیـرم به بیجار برگشـتم. سـرمایه  کار  بهتریـن مـکان و محل هـا هـم می توانسـتم 

زیـادی نـدارم تـا مغـازه اجـاره و اجنـاس بخـرم، به مـن بگویید چکار بایـد بکنم؟«
کنـون در بیجـار  او ادامـه می دهـد: »حکایـت مـا از همـه جـا رانـده و از همـه جـا مانـده شـده اسـت. ا

گرفته انـد.« کـردن جمعـه بـازار امـکان درآمـد را هـم از مـا  بیـکارم، و بـا تعطیـل 
بـازار  جمعـه  در  بـی کاری  به دلیـل  امـا  دارد  حرفـه ای  فنـی  دیپلـم  فـوق  مـدرک  کـه  هـم  کاظـم 
دست فروشـی می کـرد در بـاره علـت تعطیلـی بـازار می گویـد: »مغـازه داران بـازار بیجـار نمی خواسـتند 
کننـد. آن هـا مـدام در حـال شـکایت بودنـد و سـعی می کردنـد جمعـه بـازار را  جمعـه بـازار را تحمـل 
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محیطـی فاسـد و نـا امـن جلـوه بدهنـد. در آخـر هـم بـا سـاختن یـک سـری دعـوا و بـه راه انداختـن 
کـورا می آمدنـد و برجسـته  کـه از مهابـاد بـرای فـروش لباس هـای تانا کردهـای دست فروشـی  قضیـه 
کـردن درگیـری میـان آن هـا و نیـروی انتظامـی موفـق شـدند جمعـه بـازار را ببندنـد و حـق انحصـاری 

بیاورنـد.« بـه دسـت  را دوبـاره  گران فروشـی 

جمعه بازار فقط برای خرید نبود 
کارکردهـای مثبـت جامعـه بـازار اشـاره  کن بیجـار اسـت بـه یکـی دیگـر از  کـه دانشـجو و سـا مسـعود 
گفتـه او رفتـن بـه جمعـه بـازار بـرای بسـیاری از شـهروندان بیجـاری تبدیـل بـه یـک نـوع  می کنـد. بـه 
گـر چیزی  کـه اغلـب مـردم حتـی ا گـردش هفتگـی شـده بـود: » جمعـه بـازار جایـی شـده بـود  تفریـح و 
کم روحی مثل  هـم نمی خواسـتند آن جـا می رفتنـد. یـک نـوع تفریـح بود در واقع و به شـهر خلـوت و 

بیجـار آب و رنگـی داده بـود.«
کـرده،  کن تهـران اسـت امـا چنـد بـار در مسـافرت بـه بیجـار از جمعـه بـازار دیـدن  کـه سـا مرجـان هـم 
بـا اظهـار تاسـف از تعطیـل شـدن ایـن بـازار می گویـد: »هـر چنـد مـکان جمعـه بـازار نامناسـب و در 
کـدام  کـه هـر  بـا مـردم محلـی  گل و الی بـود امـا از رفتـن بـه آنجـا و مالقـات  زمسـتان پـر از بـرف و 
که جمعـه بازار  چیـزی بـرای فـروش داشـتند احسـاس خیلـی خوبـی داشـتم.« مرجـان معتقـد اسـت 
گردشـگری بیجار تبدیل شـده و بـرای مردم  در صـورت رسـیدگی می توانسـت بـه یکـی از جاذبه هـای 

کنـد. درآمـد ایجـاد 

کند شورای پنجم جمعه بازار را احیا 
کـه تحصیل کـرده اقتصـاد هـم اسـت بـا  کاندیـدای انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها در بیجـار،  یـک 
اشـاره بـه ایـن برنامـه خـود بـرای احیـای جمعه بـازار می گوید: » بـازار جمعه یکـی از نمودهای رقابت 

کار درسـتی نیسـت.« کـه  اسـت و حـذف آن بـه معنـای حـذف رقابـت از اقتصـاد می باشـد 
کـه بازارهـای محلـی در بسـیاری از شـهرهای ایـران تبدیـل بـه بخشـی از  فرهـاد هـم بـا اشـاره بـه ایـن 
کردن جمعه  هویـت شـهری شـده اند از ضـرورت بازگشـایی جمعـه بازار می گویـد. به عقیده او، جمـع 
کـردن صـورت مسـاله اسـت، چـون بسـیاری از شـهروندان فقیـر و بیـکار بیجـاری  ک  بـازار در واقـع پـا
بـرای ادامـه زندگـی مجبـور بـه دست فروشـی هسـتند: »ایـن فروشـندگان حـاال در خیابان هـای شـهر 
به ویژه حاشـیه میدان طالقانی، خیابان توحید شـمالی و جنوبی و همین طور در میدان رحمانی 
که حضورشـان بعضا مشـکالتی را برای حمل و نقل و رفت آمد  کرده اند  و مقابل بیمارسـتان تجمع 

کرده اسـت.« شـهروندان هـم ایجاد 
برنامـه اش  را در  بـازار  احیـای جمعـه  بعـدی  کـه شـورای  ایـن  بـه  امیـدواری  اظهـار  بـا  مسـعود هـم 
قـرار دهـد می گویـد: »البتـه جمعـه بـازار در مـکان قبلـی مشـکالت زیـادی داشـت. بـاال رفتـن از تپـه و 
رسـیدن بـه فـرودگاه هلی کوپتـر برای سـالمندان بسـیار سـخت بود و تـا چند قطره بـاران می آمد همه 

گل و الی تبدیـل می شـد.« محوطـه بـه 
طور  همین  و  فعلی  مکان  کردن  آسفالت  یا  و  جدید  مکان  یک  اختصاص  با  مسعود  عقیده  به 
کرد. کسی به آن می توان فضای مناسبی را برای جمعه بازار جدید فراهم  اختصاص دادن خطوط تا
گفـت جمعـه بـازار می توانـد فوایـد زیـادی بـرای اقتصـاد و همیـن طـور سـرزندگی شـهر  در نهایـت بایـد 
بیجـار داشـته باشـد. ایـن بـازار هـم بـرای تعـدادی از دست فروشـان شـغل ایجـاد می کنـد و هـم بـا 
کند. عـالوه بر  کمـک  کـم درآمـد بیجـاری  ایجـاد رقابـت و شکسـتن قیمت هـا می توانـد بـه شـهروندان 
آن، جمعـه بـازار در صـورت رسـیدگی درسـت می توانـد بـه یکـی از فسـتیوال های تفریحـی و هفتگـی 

گردشـگر بـه ایـن شـهر شـود. مـردم بیجـار و روسـتاهای اطـراف تبدیـل شـده و باعـث جـذب 
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نویسنده: میری 
استان: ایام

شهر: ایام
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• اختافات شورا و شهردار

• ضعف مدیریت شهری

ایـالم  نیسـت.  کشـور  اسـتان  کوچک تریـن  تنهـا،  جمعیـت،  نفـر  هـزار   ۵۸۰ حـدود  بـا  ایـالم  اسـتان 
کشـور )ماننـد خراسـان جنوبـی، لرسـتان، سیسـتان  کنـار برخـی اسـتان های محـروم  هم چنیـن در 
کشـور و  کمتریـن سـهم را از مجمـوع تولیـد ناخالـص داخلی  کهگیلویـه و بویراحمـد(،  و بلوچسـتان و 

دیگـر شـاخص های توسـعه و اقتصـاد در اختیـار دارد و از محرومیـت محسـوس در رنـج اسـت.
زندگـی  شـهری  مناطـق  در  نفـر  هـزار   ۳۹۵ حـدود  چیـزی  یعنـی  ایـالم  اسـتان  جمعیـت  ۶۸درصـد 
کن هسـتند. بـه بیـان  کـه از ایـن میـزان، ۲۳۵ هـزار نفـر آن در شـهر ایـالم، مرکـز اسـتان سـا می کننـد 
دیگـر، حـدود ۶۰ درصـد جمعیـت شـهری ایـالم در مرکـز اسـتان تمرکـز یافته انـد. بـا وجـود ایـن، نـه 
وضـع ایـالم بـه سـامان اسـت و نـه شـورای شـهر و مدیریـت شـهری و شـهرداری توانسـته بر مشـکالت 
که ایالم  کید می کننـد  کـه بایـد فائـق آید. مسـئوالن ارشـد شـهر هم خـود تا کاسـتی های آن، چنـان  و 

کشـور اسـت. ضعیف تریـن مرکـز اسـتان در 

ایالم در انتظار تغییر ترکیب شورای شهر
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مشکل تغییر شهرداران و برنامه ها
اطالعـات  کـه  او  ایـالم.  مدنـی  فعـاالن  از  یکـی  و  اسـت  عمـران  مهندسـی  دانش آموختـه  محسـن، 
کـه یکـی از دالیـل این امـر، تغییر مکرر و پرشـمار  خوبـی از وضـع مدیریـت شـهری دارد، معتقـد اسـت 
گذشـته  کـه مـن اطـالع دارم، ایـالم در ۲۰ سـال  شـهرداران ایـالم بـوده اسـت. او می گویـد: »تـا جایـی 
بـرای  مهـم  گی هـای  ویژ از  یکـی  درصورتی کـه  اسـت.  بـوده  شـاهد  را  شـهردار  تغییـر  بـار   ۱۱ از  بیـش 
کـه  کاری او و پی گیـری پیوسـته پروژه هاسـت. هـر شـهرداری  موفقیـت شـهردار یـا هـر مدیـر، ثبـات 

کنـار می گـذارد.« را  ح هـا و پروژه هـای شـهردار قبلـی  کار می آیـد، طر روی 
کـه »حضـور افـراد بـدون دانـش و فاقـد تخصـص الزم در امـر مدیریـت و  کیـد می کنـد  او هم چنیـن تا
برنامه ریـزی شـهری، چـه در سـطح شـورای شـهر و چـه در سـطح شـهرداری، یکـی از مشـکالت مهـم 

ایـالم اسـت.«
ح تفصیلـی شـهر ایالم« و بازنگـری مکرر آن در مقاطـع مختلف نیز خبر  محسـن از اجـرای ناقـص »طـر
می دهـد و آن را موجبـی بـرای بـروز مشـکالت متعـدد بـرای شـهروندان ایـالم در حوزه هـای مختلـف 

ترافیـک شـهری و ساخت وسـاز و توسـعه و رفـاه شـهر می دانـد.
عمـل  در  هـم  شـهر  شـورای  در  شـهری  برنامه هـای  تغییـر  و  پرشـمار  تصمیم هـای  او،  عقیـده  بـه 

می کنـد. اقـدام  در  اختـالل  و  محدودیـت  و  مشـکل  دچـار  را  شـهرداران 
خ داد  کـه در سـاخت فرهنگ سـرای ارغـوان و نیـز سـاختمان مرکـزی شـهرداری ر وی بـه اختاللـی 
اشـاره می کنـد و آن را شـاهدی بـرای ادعـای خـود می دانـد و می افزاید: »اجرای تقاطع غیرهمسـطح 

کـه در چنیـن وضعـی پیـش رفـت و انجـام شـد.« پیامبـر اعظـم، ازجملـه معـدود پروژه هایـی بـود 

ایام؛ شهر ناهمگون
کنـون در موسسـه ای خصوصـی تدریس می کند؛ او با ابراز تأسـف از  مائـده معمـاری خوانـده اسـت و ا
کـه »واقعـا هیـچ مدیریتـی بـر ساخت و سـازها اعمـال نمی شـود. در ایـالم  سـیمای شـهر ایـالم می گویـد 
کـه اصـول معمـاری و زیباشـناختی در شهرسـازی در  بـا یـک شـهر ناهمگـون روبـرو هسـتیم؛ شـهری 

آن رعایـت نشـده و نمی شـود.«
از  بزنیـد؛ در داخـل خیلـی  قـدم  کوچـه پس کوچه هـای شـهر  او توضیـح می دهـد: »کافـی اسـت در 
کنار یک خانه معمولی سـاخته شـده یا سـاختمانی  که آپارتمانی مثال ۶ طبقه در  کوچه ها می بینید 
بـاال رفتـه اسـت. هیـچ تناسـبی بیـن سـاختمان ها وجـود نـدارد  آپارتمانـی دوطبقـه  کنـار  ۷ طبقـه 
و متاسـفانه ایـن وضـع هـم به خاطـر عـدم نظـارت قانونمنـد و نیـز دخالـت امـور غیرقانونـی )ماننـد 
خ  کارمنـدان و مهندسـان( ر فامیل بـازی و قـوم و قبیله گرایـی و حتـی تطمیـع ناظـران و بازرسـان و 

داده اسـت.«
کـه  می مانـد  قدیمـی  شـهری  بـه  نـه  ایـالم  »سـیمای  کـه  اسـت  معتقـد  معمـاری  کارشـناس  ایـن 
کـه یـک  گردشـگر داشـته باشـد و نـه بـه شـهری مـدرن. معجونـی  بافـت سـنتی زیبـا و جـذاب بـرای 

مـی آورد.« چشـم  جلـوی  را  ناهمگونـی  و  بهم ریختگـی 
کثریت شـهروندان  کـه »متاسـفانه بضاعـت مالـی و تـوان اقتصـادی ا کیـد می کنـد  وی درعیـن حـال تا
را  آپارتمانـی  یـا مجتمع هـای  پیرامـون خانه هـای خـود  یـا  منـازل خـود  کـه  نیسـت  به گونـه ای  هـم 

کننـد.« زیباسـازی و جـذاب 
گردشـگری، توسـط مدیـران شـهری جـذب نمی شـود  او هم چنیـن از اینکـه پتانسـیل ایـالم در حـوزه 
کیفیـت زندگـی شـهری اهالـی ایـالم مـورد اسـتفاده واقـع  و مـورد توجـه قـرار نمی گیـرد و بـرای بهبـود 

نمی شـود، انتقـاد می کنـد.

شهروند خبرنگار
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تمرکز امکانات در محدوده مشخص
کـه در حاشـیه شـهر زندگـی می کند، بـا انتقاد از توزیـع امکانات  صالـح، یکـی دیگـر از شـهروندان ایـالم 
پزشـکان( در چنـد  )ماننـد سـاختمان  امکانـات و خدمـات شـهری  ایـالم می گویـد: »متاسـفانه  در 
محـدوده و منطقـه معـروف و خـاص شـهر متمرکز شـده اسـت؛ یعنی خیابان های سـعدی و طالقانی 

و فردوسـی.«
او ادامـه می دهـد: »تمرکـز امکانـات رفاهی و پزشـکی و حتی خدماتـی و تجاری در این نقاط خودش 
به ترافیک و ازدحام بی مورد حتی ناشـی از افزایش تعداد دسـت فروش ها دامن زده و شـورای شـهر 
گـر قدمـی برمـی دارد بیشـتر در همیـن نقـاط اصلـی شـهر  کـه ا و شـهرداری را هـم بـه ایـن سـوق داده 

کـه قابـل رویت و تبلیغ اسـت.« باشـد 
کـه »حاشیه نشـینی در ایـالم بـه شـکل پرخطـری رو بـه افزایـش اسـت و  صالـح درعین حـال می افزایـد 
کـش داده و بزرگ تـر و فقیرتـر  بـه شـکل خطـی در امتـداد محـور شـرقی غربـی شـهر، ایـالم را از دو سـو 
کـه از سـر ناچـاری بـه ایـالم پیوسـته اند، شـهر را در ظاهـر بزرگ تـر  کـرده اسـت. روسـتاییان و عشـایری 

کرده انـد.« کرده انـد و بـدون شـک مشـکالت و حواشـی خـاص خـود را بـه ایـالم تحمیـل 
نسـبت  هیـچ  کنیـد؛  نـگاه  ایـالم  بـه  شـهر  اطـراف  ارتفاعـات  از  اسـت  »کافـی  می گویـد:  هم چنیـن  او 
کامال مشـخص  گر در شـهر هـم بچرخید  کـم مسـکونی شـهر موجـود نیسـت. و البتـه ا معقولـی بیـن ترا

کـم چقـدر متفـاوت اسـت.« کـه ترا اسـت 
کشـور، شـورای شـهر ایـالم می دانـد. او بـه  کلـی اقتصـاد  صالـح مسـئول ایـن وضـع را عـالوه بـر وضـع 
کـه در ورودی هـای ایـالم متمرکـز شـده اند اشـاره می کنـد و می گویـد: »گردشـگران و  تعمیرگاه هایـی 
مسـافران از همـان ابتـدای ورود بـه شـهر، در مبـادی اصلـی، بـا تصویـری بـد و نازیبـا روبرو می شـوند؛ 

کـه مسـئول اش همیـن شـورا و شـهرداری شـهر و سـوء مدیریـت اسـت.« چیـزی 

دود نزاع شورا و شهردار در چشم مردم ایام
سـمیرا، از فعـاالن رسـانه ای ایـالم بـه اختالف نظرهـا و چالش هـای شـورای شـهر و شـهردار ایـالم در 
کـه بیـن شـورا و  کمتـر زمـان و دوره ای اسـت  چنـد سـال اخیـر اشـاره می کنـد و می گویـد: »متاسـفانه 
شـهرداری اختالف نظـر جـدی وجـود نداشـته باشـد. چنـد بـار اسـتیضاح شـهردار یـک شـاهد مهـم 

کـه دود آن بـه چشـم مـردم ایـالم مـی رود.« بـرای وضعـی اسـت 
گرفتـه علیـه شـهرداری و برخـی اعضـای شـورای شـهر در موضـوع  گری«های صـورت  بـه »افشـا او 
پرداخـت »پـاداش« و »حـق جلسـه« نیـز اشـاره می کنـد و می افزایـد: »ایـن مـوارد یـا ادعـای تخلـف 
چند صد میلیون تومانی در سـازمان فضای سـبز شـهرداری، طبیعتا همکاری شـورا و شـهرداری در 
کثریت مـردم مظلوم  کاهـش پیـدا می کنـد؛ و قربانی اصلـی آن هم ا چنیـن بسـتر و وضعـی بـه حداقـل 

کم بضاعـت ایـالم هسـتند.« و 
که متاسفانه نابسامانی در زباله های  این فعال فرهنگی و رسانه ای اضافه می کند: »بیهوده نیست 
کیفیت  و  ایالم  فاضالب  مسئله  یا  شهر،  کنار  و  گوشه  در  ساختمانی  نخاله های  و  غیرشهری 
بر  عالوه  اینها،  و  است.  مانده  باقی  نشده  حل  هم چنان  شهری،  و  خانگی  زباله های  جمع آوری 
کم و  که برای همه اهالی ایالم روزمره شده؛ ترافیک سنگین، پارک های  مشکالت تابلو شهر است 

فضای سبز اندک، فضاهای بسیار اندک تفریح و ورزشی، و امکانات شهری اندک.«
سـمیرا می افزایـد: »کسـی انتظـار حـل مشـکل بـی کاری و فقـر را از شـورای شـهر نـدارد؛ امـا ایـن انتظـار 
کـه بـه وضـع ترافیـک یـا دسـت فروش ها یـا حاشیه نشـین ها یـا زبالـه و فاضـالب شـهر، سـر و سـامانی 
بدهـد، یـا فکـری بـرای پـارک خودروهـا در خیابان هـای اصلـی و مرکـزی شـهر بکنـد، انتظـار زیـادی 

نیسـت.«

شهروند خبرنگار
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کـه شـورای پنجـم، ترکیبـی غیرایدئولوژیـک و غیرسیاسـی داشـته باشـد و  او ابـراز امیـدواری می کنـد 
کـه بتوانـد اندکـی از درد و رنـج اهالـی بی پنـاه و محـروم  تـوان تخصصـی و تجربـی آن، چنـان باشـد 

ایـالم بکاهـد.
کـه شـمار زنـان عضـو شـورا افزایـش یابـد؛ سـمیرا توضیـح می دهـد: »تـا  وی هم چنیـن امیـدوار اسـت 
حـاال در دوره هـای اول و سـوم و چهـارم، شـورای شـهر ایـالم شـاه حضـور یـک زن بـوده اسـت؛ در 
کرده انـد؛ امیـدوارم حداقـل دو نفـر از آن هـا راهـی شـورا  ایـن دوره هـم خانم هـای توانمنـدی ثبت نـام 

کنـد.« شـود. شـاید افزایـش حضـور زنـان متخصـص، خروجـی شـورا را تعدیـل و بهتـر 
کنش گـران مدنـی و شـهروندان منتقـد شـورا و خواهـان بهبـود وضـع و  آیـا خواسـت سـمیرا و دیگـر 
ایـالم  ترکیـب شـورای  آیـا  مثبـت می گیـرد؟  پاسـخی  اردیبهشـت،  انتخابـات ۲۹  در  ایـالم،  امکانـات 
شـاهد تغییـری جـدی خواهـد بـود؟ بایـد بـه انتظـار انتخابـات شـوراهای پنجـم و نتایج آن نشسـت.

شهروند خبرنگار
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نویسنده: امید قادری
استان: همدان

شهر: همدان
چالش ها:

• پروژه های ناتمام
• حاشیه نشینی

• اتاف منابع شهر 

کمتـر از ده روز دیگـر انتخابـات شـورای شـهر در شهرسـتان ۶۲۰ هـزار نفـری همـدان برگـزار می شـود. 
گی هـای منحصـر بـه فـرد ایـن دوره از انتخابـات در همـدان حضـور قابـل توجـه جوانـان،  یکـی از ویژ

کاندیداهـای انتخابـات شـوراها اسـت. زنـان و اقشـار تحصیل کـرده همدانـی در لیسـت 
کمتر از سـی سـال سـن  کاندیدای تایید صالحیت شـده، ۳۶ نفر  گفتـه فرمانـدار همـدان، از ۳۲۸  بـه 
کـه هـر چنـد رقـم راضی کننـده ای بـه نظـر نمی رسـد امـا  کاندیداهـا هـم زن هسـتند  دارنـد. ۴۷ نفـر از 

نشـانه تکاپـوی زنـان همدانـی بـرای حضـور در عرصـه عمومی اسـت.
کاندیداهـا دارای مـدرک دکتری و ۱۵۳ نفر فوق لیسـانس هسـتند.  بـه لحـاظ تحصیلـی هـم ۱۶ نفـر از 
کرسـی شـورای شـهر همدان را نشـان  ایـن آمـار هـم حضـور بـاالی افـراد تحصیل کـرده بـرای اشـغال ۱۱ 

می دهـد.
کـم  نیـز دوره چهـارم  و  گذشـته  گی هـای مثبـت شـوراهای شـهر همـدان در دوره هـای  ویژ از  یکـی 

تاالر قرآن یا رسیدگی به مشکالت 
حاشیه نشینان؟

شهروند خبرنگار
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بـه وسـیله  از موقعیـت  اسـتفاده  یـا سـوء  و  اقتصـادی  فسـاد  پرونده هـای  فقـدان  و  بـودن  حاشـیه 
اعضـای شـورای شـهر بـوده اسـت. ایـن امـر بـه ویـژه با توجه به شـیوع فسـاد در شـوراهای بسـیاری از 

کشـور قابـل توجـه و شـایان تقدیـر اسـت. شـهرهای 
کالن بـه مسـائل و مشـکالت شـهری در عملکـرد شـورای  گیـر و  بـا ایـن حـال، فقـدان یـک نـگاه فرا
ک  کم توجهی به وضعیت بحرانی و اسـفنا چهارم همدان محسـوس اسـت. این فقدان، خود را در 
اولویـت  کـه  پروژه هایـی  در  کالن  بودجه هـای  صـرف  و  سـو  یـک  از  همـدان  شـهر  حاشیه نشـینان 

محسـوب نمی شـوند، از سـوی دیگـر، نشـان می دهـد.

تاالر میلیاردی قرآن، بودجه شهر را می بلعد
کمبـود بودجـه و  شـهرداری همـدان ماننـد بسـیاری از هـم تایـان خـود در شـهرهای دیگـر ایـران از 
کـه رابطـه مسـتقیمی بـا فقیـر شـدن شـهروندان  کمبـودی  ناپایـداری منابـع درآمـدی رنـج می بـرد. 
گذشـته و ناتوانـی آن هـا در پرداخـت عـوارض بـه شـهرداری دارد. امـا شـورا و شـهرداری  در سـال های 
کـه بیشـتر  کرده انـد  گذشـته همیـن درآمد هـای محـدود را صـرف پروژه هایـی  همـدان در دوره هـای 

گرفتـه، تـا نیازهـای واقعـی شـهروندان. اهـداف ایدئولوژیـک حکومـت را در نظـر 
کـه اجـرای آن از سـال ۱۳۸۴ آغـاز شـده و پـس از طـی  یکـی از ایـن پروژه هـا، تـاالر قرآنـی همـدان اسـت 

۱۲ سـال و صـرف ۲۶ میلیـارد تومـان هنـوز بـه نیمـه راه خـود هم نرسـیده اسـت.
کـه روزنامـه نـگار و از شـهروندان همـدان اسـت بـا انتقـاد از اجـرای چنیـن پـروژه ای می گوید:  مجتبـی 
»ایـن تـاالر بیشـتر بـرای برگـزاری همایش هـا و یـا برگـزاری جلسـات قرآنی طراحی شـده و صـرف هزینه 

میلیـاردی بـرای ایـن اهـداف توجیه پذیر نیسـت.«
اسـراف در صـرف منابـع شـهری بـرای احـداث ایـن پـروژه حتـی صـدای احمـد حسـنی رئیـس سـابق 
گنبد  شـورای شـهر همـدان را هـم در آورد. او بـا اشـاره بـه صـرف هزینـه میلیـاردی تنهـا بـرای سـاخت 
کسـانی بر  کردیـم، امـا  ح مخالفـت  ح سـاخت تـاالر بـا ایـن طـر ایـن پـروژه می گویـد: »در زمـان ارائـه طـر

کردنـد.« اجـرای آن پافشـاری 
مجـری پـروژه تـاالر قرآنـی همـدان یکی از شـرکت های وابسـته به قرارگاه خاتم االنبیا سـپاه پاسـداران 

است.
بـرای پوشـش آن  تـاالر هنـوز ناتمـام اسـت و  گنبـد ایـن  گفتـه معـاون شـهرداری همـدان  البتـه بـه 
کـه تاخیـر در اجـرای  کنـد. ایـن در حالـی اسـت  شـهرداری بایـد حداقـل چهـار میلیـارد تومـان هزینـه 
کـه شـهرداری تنهـا بـرای  گنبـد سـبب پوسـیده شـدن سـازه فلـزی آن شـده بـه طـوری  پوشـش ایـن 
کـرده اسـت. بررسـی مجـدد مشـکالت ایـن سـازه ۳۰۰ میلیـون تومـان بـه شـرکت سـازنده پرداخـت 

مجتبـی دربـاره اهـداف صـرف بودجـه شـهر در چنیـن پروژه هایـی می گویـد: »متاسـفانه مسـئولین 
کسـب شـهرت از طریـق اجـرای پروژه هـای پـر  شـهر، بـه ویـژه اعضـای شـورا بیشـتر بـه فکـر نـام آوری و 
کنند.« سـر و صـدا هسـتند تـا بتواننـد در دوره هـای بعدی انتخابـات از آن ها برای تبلیغات اسـتفاده 
که این شـهر از  پـروژه ای مثـل تـاالر قرآنـی در حالـی بـه بلعیـدن منابـع شـهری همدان ادامـه می دهد 

کی قرار دارد. نظـر بحـران حاشیه نشـینی در وضعیت اسـفنا

حاشیه نشینی یک سوم جمعیت همدان
کشـتارگاه، مجیدیـه، پشـت سـیلو، حصـار امـام، شـاه  محـالت حاشیه نشـین همـدان ماننـد خضـر، 

ج بیـش از ۳۰ درصـد جمعیـت ایـن شـهر را درخـود جـای داده انـد. پسـند و دیـز
کنان ایـن محـالت را افـراد مهاجـر از روسـتاها، شـهرها و اسـتان های مجـاور، ورشکسـتگان مالی،  سـا
زنـان سرپرسـت خانـوار و جمعیـت روسـتاهای ادغام شـده حاشـیه شـهر همدان تشـکیل می دهند. 

شهروند خبرنگار

۳۹۹

تاالر قرآن یا رسیدگی به مشکالت حاشیه نشینان؟



کثـر ایـن افـراد در مشـاغل خدماتـی وکارگـری فصلـی وغیـره بـه فعالیـت مشـغول بـوده و در بسـیاری  ا
از ایـام سـال بیـکار می باشـند و در نتیجـه از طریـق مشـاغلی ماننـد دست فروشـی روزگار می گذراننـد.
نبـود ابتدایی تریـن امکانـات شـهری در ایـن محـالت بارهـا صـدای اعتـراض شـهروندان ایـن مناطـق 

را در آورده اسـت.

وضعیت محله شاه پسند از همه جا بدتر است
کـم فشـار بـودن آب لوله کشـی و قطـع  فاطمـه یکـی از اهالـی محلـه شـاه پسـند همـدان بـا اشـاره بـه 
خانه هـای  بـه  دبـه  بـا  مـدام  آب،  آوردن  بـرای  هسـتیم  »مجبـور  می گویـد:  محلـه  ایـن  در  آن  مکـرر 

کنیـم. امـا مگـر چنـد بـار شـود در خانـه مـردم را زد؟« اطـراف رجـوع 
کـی اشـاره می کنـد و می گوید: »۱۵ سـال  کوچه هـای خا او هم چنیـن بـه رهـا بـودن فاضـالب محلـه در 
کنند، اما هر مسـئولی ما  اسـت مـدام از مسـئولین می خواهیـم بـه وضعیـت فاضـالب اینجـا رسـیدگی 

را بـه دیگـری حوالـه می دهد.«
کـه بـه  گاز شـهری در محلـه شـاه پسـند اظهـار نارضایتـی می کنـد. او  ابراهیـم هـم از نبـود لوله کشـی 
کنـد بـا ناراحتـی  گاز را بـرای تعویـض بلنـد  کپسـول های  کـرده و نمی توانـد  گفتـه خـود قلبـش را عمـل 
کمـک بگیـرم.« گاز  کپسـول های  کـردن  می گویـد: »مجبـور هسـتم مـدام از همسـایه ها بـرای عـوض 
گرانـی خانـه در محالت  که بـه علت  کن محلـه شـاه پسـند هـم بـا اشـاره بـه ایـن  یکـی دیگـر از زنـان سـا
اجـازه  شـهرداری  ساخت و سـاز  زمـان  »در  می گویـد:  شـود،  کن  سـا جـا  ایـن  در  شـده  مجبـور  دیگـر 
کن آن محلـه شـده ایـم هیـچ امکاناتـی بـه مـا نمی دهنـد و  کـه سـا کنـون  سـاخت بنـا را بـه مـا داد امـا ا

می گویـد ساخت و سـاز شـما غیـر قانونـی بـوده اسـت.«
گـر ساخت و سـاز غیرقانونـی بـود چـرا شـهرداری جلـوی ساخت و سـاز را نگرفـت؟  او ادامـه می دهـد: »ا

کارگـری خانـه سـاختیم مـا را در محرومیـت نگه داشـته اسـت؟« کـه بـا بدبختـی و  چـرا حـاال 
گرچـه وضعیـت محلـه شـاه پسـند همـدان بسـیار بحرانـی اسـت امـا سـایر محـالت حاشیه نشـین  ا

از مشـکالت بسـیاری رنـج می برنـد. همـدان هـم 
مصطفـی بـه عنـوان نمونـه بـه نبـود هیچ گونـه امکانـات روشـنایی در ایـن محـالت اشـاره می کنـد. او 
بـا مقایسـه روشـن بـودن چراغ هـای بانک هـا و سـاختمان های اداری همـدان در تمـام طـول شـب 
کوچه هـای مناطـق حاشـیه شـهر می گویـد: »شـهروندان حاشیه نشـین همـدان بـا  بـا تاریکـی مطلـق 
گـر تنهـا سـاعتی از غـروب آفتـاب بگـذرد، در  توجـه بـه بافـت نامناسـب معابـر محـل سکونت شـان، ا
کـردن راه خودشـان هـم دچـار مشـکل شـوند.« کوچه هـا ممکـن اسـت حتـی در پیـدا  میـان تاریکـی  
نـام  بـه  طرحـی   ۱۳۸۳ سـال  در  همـدان  حاشـیه ای  محـالت  نابهنجـار  وضعیـت  بـا  مواجهـه  در 
گفتـه اسـدی، مدیرعامـل شـرکت عمـران و  بـه  آغـاز شـد.  توانمندسـازی محـالت حاشـیه ای شـهر 
ح در طـول ده سـال در مجمـوع مبلـغ ۵۵  مسکن سـازان اسـتان همـدان، در چهارچـوب ایـن طـر

ایـن شـهر هزینـه شـده اسـت. پنـج محلـه حاشـیه ای  بـرای  تومـان  میلیـارد 
بـا حجـم  ح در مقایسـه  ایـن طـر کنان مناطـق حاشـیه ای،  بـه عقیـده فعالیـن اجتماعـی و سـا امـا 

اسـت. نبـوده  موفـق  همـدان  حاشـیه ای  مناطـق  محرومیـت 
ح هایـی می گویـد: »در مدت زمان  کـه از فعالیـن اجتماعـی همـدان اسـت در بـاره چنیـن طر منوچهـر 
گذشـت زمـان و  اجـرای چنیـن طرحـی نـه تنهـا مشـکالت حاشـیه شـهر همـدان رفـع نشـده بلکـه بـا 

افزایـش جمعیـت ایـن مناطـق مشـکالت هـر روز بیشـتر هـم شـده اسـت.«
گرفته شـده  کـه بـرای محرومیت زدایی از محالت حاشـیه ای همدان در نظر  گفتـه او، بودجـه ای  بـه 
کرده اند  کـه شـهرداری و دیگـر نهـاد اجـرا  در قیـاس بـا حجـم مشـکالت ناچیـز بـوده و پروژه هایـی هـم 

شـامل تمام محالت حاشـیه ای نبوده اسـت.

شهروند خبرنگار

۴۰۰

تاالر قرآن یا رسیدگی به مشکالت حاشیه نشینان؟



که اولویت شـورای  کـه در ذهـن شـهروندان همدانی پیش می آید این اسـت  بـا ایـن اوصـاف، سـوالی 
اجـرای  آیـا  باشـد؟  بایـد  کـدام  بودجـه ای  محدویت هـای  بـه  توجـه  بـا  همـدان  شـهرداری  و  شـهر 
مهم تـر  می کننـد  دنبـال  را  ایدئولوژیـک  اهـداف  بیشـتر  کـه  قـرآن  تـاالر  مثـل  میلیـاردی  پروژه هـای 

ک حاشیه نشـینان همـدان؟ اسـفنا بـه وضعیـت  یـا رسـیدگی  هسـتند 
کـه  کـه منتخبـان پنجمیـن دوره شـورای شـهر همـدان  بـه نظـر می رسـد این هـا سـوال هایی هسـتند 

بـه زودی انتخـاب می شـوند بایـد بـا جدیـت بـه آن هـا بیندیشـند.

شهروند خبرنگار

۴۰۱

تاالر قرآن یا رسیدگی به مشکالت حاشیه نشینان؟



نویسنده: بهاره موسوی
استان: قزوین

کستان شهر: تا
چالش ها:

• پروژه های ناتمام
• قطار

• نارضایتی عمومی

نفـر، سـومین شـهر پرجمعیـت اسـتان قزویـن  بـر ۱۷۰ هـزار  بالـغ  بـا جمعیتـی  کسـتان  تا شهرسـتان 
کـه بـا یـک مشـکل بـزرگ شـهری دسـت و پنجـه نـرم می کنـد: »عبـور  اسـت. ایـن شـهر سال هاسـت 

کسـتان. خـط آهـن تهران-تبریـز از مرکـز شـهر تا
کسـتان عبور می کند عالوه بر تقسـیم شـهر بـه دو منطقه  کیلومتـر آن از وسـط تا کـه ۱۳  ایـن خـط آهـن 
گذشـته سـبب ایجـاد مشـکالت  مجـزا و ایجـاد دشـواری در رفـت و آمـد بیـن شـمال و جنـوب شـهر، از 
ج  کسـتانی شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل انتقـال ایـن خـط آهن بـه خار عدیـده ای بـرای شـهروندان تا
از شـهر و یـا رفـع مشـکالت ایجـاد شـده بـه وسـیله آن، همـواره یکـی از مطالبـات اصلـی شـهروندان 

کـه بعـد از نزدیـک بـه سـه دهـه هنـوز پاسـخی نیافتـه اسـت. کسـتانی بـوده اسـت. مطالبـه ای  تا

تاکستان را با برلین و پاریس مقایسه نکنید!

شورای پنجم و چالش خط آهن در تاکستان

شهروند خبرنگار

۴۰۲

کستان را با برلین و پاریس مقایسه نکنید! تا



کستان چیست؟ مشکل عبور راه آهن از مرکز تا
کـه چنـد سـال اسـت بـرای خـروج راه آهـن از مرکـز شـهر  کسـتانی اسـت  حمیـد یکـی از شـهروندان تا
کسـتان تبدیـل به یک مانع عمـده در برابر  تـالش می کنـد. بـه عقیـده او عبـور ایـن خـط آهن از مرکز تا

کسـتان و حل مشـکالت این شـهر شـده اسـت. توسـعه تا
کامل از بیـن برده و با  کسـتان را به طـور  حمیـد در این بـاره می گویـد: »ایـن خـط آهن سـیمای شـهر تا
گسـترش فضاهـای تجـاری، فرهنگـی، و تفریحـی  اشـغال یکـی از بهتریـن قسـمت های شـهر، امـکان 

کرده اسـت.« کسـتان را هـم محـدود  تا
کـرده و انسـجام  او هم چنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن خـط آهـن عمـال شـهر را بـه دو قسـمت تقسـیم 
عبـور  آهـن  خـط  عـرض  از  کـه  خیابان هایـی  سـنگین  »ترافیـک  می گویـد:  بـرده،  بیـن  از  را  شـهری 
کـه  می کننـد، مثـل خیابـان سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی یکـی دیگـر از مشـکالت سـاختاری اسـت 

کـرده اسـت.« کسـتان ایجـاد  ایـن خـط آهـن بـرای تا
ایـن خـط آهـن عـالوه بـر موانع سـاختاری برای توسـعه شـهر، مشـکالت زیـادی را برای زندگـی روزمره 
کـرده اسـت و آن هـا در مـوارد متعـددی بـه ایـن مسـاله  کنان حاشـیه آن ایجـاد  مـردم بـه ویـژه سـا

کرده انـد. اعتـراض 
کـه عبور قطارها بـرای فرزندانش  کنان حاشـیه ریـل قطـار اسـت با اشـاره به خطراتی  کـه از سـا شـهناز 
کنیـم.  ایجـاد می کنـد می گویـد: »مـا نمی توانیـم بیسـت و چهـار سـاعته از بچه هـای خـود مراقبـت 
گـوار  کنجـکاوی، بچه هـا را بـه بـازی در مسـیر ریـل راه آهـن می کشـاند و حاصـل آن هـم اتفاقـات نا

اسـت.«
آرامـش  از عبـور قطارهـا می گویـد: »مـا اصـال  آلودگـی صوتـی ناشـی  از  ناراحتـی  بـا اظهـار  بهمـن هـم 

گذاشـته اسـت.« نداریـم و ایـن سـر و صـدا در روح و روان مـا تاثیـر بـدی 

این قصه سر دراز دارد!
که تنها در آسـتانه انتخابات شـوراها  ج از شـهر، چیزی نیسـت  بحـث انتقـال مسـیر خـط آهـن بـه خـار

ح شـده باشـد و سـابقه آن بـه اوایـل دهه هفتـاد برمی گردد. مطـر
که در سـال ۱۳۷۲ با ارسـال  کسـتان در مجلـس مدعـی اسـت  رجـب رحمانـی نماینـده سـابق مـردم تا
نامـه ای بـه رئیـس جمهـور وقـت، هاشـمی رفسـنجانی، خواهـان انتقـال راه آهـن شـده و قول هـای 

کـرده اسـت. مسـاعدی هـم دریافـت 
که با پی گیری های  کستان در دور هشتم مجلس نیز مدعی است  امیر طاهر خانی نماینده مردم تا
ج از شـهر تصویـب شـده و حتـی بودجـه آن نیز فراهم شـد، اما اجرای  ح انتقـال راه آهـن بـه خـار او طـر

ح با عوض شـدن نماینده شـهر مسـکوت ماند. این طر
کـدام از ایـن پی گیری ها ره به جایی نبرده و مسـئولین راه آهن جمهوری اسـالمی  بـا ایـن حـال هیـچ 

کسـتان ندارند. کـه برنامه ای برای تحقق این آرزوی چندین سـاله مردم تا کرده انـد  بارهـا اعـالم 

کستان را با پاریس و برلین مقایسه می کنند تا
بـا  کسـتان  تا بـا مقایسـه  آهـن می گویـد: »آن هـا  راه  انتقـال  اسـتدالل های مخالفیـن  حمیـد دربـاره 
کـه خـط آهـن جزئـی از هویـت شـهری اسـت و عبـور آن از مرکـز شـهر باعـث  برلیـن و پاریـس معتقدنـد 

سـهولت دسترسـی شـهروندان بـه قطـار می شـود.«
کسـتانی بـر خـالف شـهرهای  او ایـن اسـتدالل را قانع کننـده نمی دانـد. بـه عقیـده او شـهروندان تا
بزرگـی مثـل برلیـن، اسـتفاده کننده اصلـی قطارهـا نیسـتند و معایـب عبـور قطـار از مرکـز شهرشـان، 
بسـیار بیشـتر از مزیـت دسترسـی آسـان بـه قطـار بـرای مسـافرت های هـر چنـد وقـت یـک بـار اسـت.

شهروند خبرنگار

۴۰۳

کستان را با برلین و پاریس مقایسه نکنید! تا



که مسـافران هنگام عبور  ج از شـهر هم چنین اسـتدالل می کنند  مخالفیـن انتقـال خـط آهـن بـه خـار
کمک می کند. اما به عقیده  کسـتان  از قطار می توانند شـهر را ببینند و این به دیده شـدن بیشـتر تا
کـم کاری مسـئولین شـهری در زیبا سـازی حاشـیه ریل قطـار، چیز زیادی برای دیده شـدن  حمیـد بـا 

دراین مسـیر وجود ندارد.

ج از شهر مزایای انتقال خط آهن به خار
کار باعـث بهبـود  بهمـن دربـاره مزایـای انتقـال خـط آهـن بـه شـمال یـا جنـوب شـهر می گویـد: »ایـن 

کـه در حاشـیه خـط آهـن زندگـی می کننـد.« کسـانی می شـود  کیفیـت زندگـی 
کـودکان فکـر و ذهـن اهالـی ایـن منطقـه  گفتـه او، وحشـت از تصـادف بـا قطـار بـه ویـژه در مـورد  بـه 
ح مـردم می تواننـد نفـس راحتـی بکشـند. کـرده اسـت و در صـورت عملـی شـدن ایـن طـر را اشـغال 
گـر انتقـال راه  کسـتان را پی گیـری می کنـد در این بـاره می گویـد: »ا کـه مسـائل شـهری تا احسـان هـم 
آهـن بـه بـاالی شـهر، پاییـن شـهر و یـا بـه زیـر زمیـن عملـی شـود، یـک خیابـان بـزرگ در انـدازه و بـه 
کسـتان بـه ارمغـان  کـه منافـع سرشـار و بزرگـی را بـرای تا مـوازات خیابـان اصلـی شـهر ایجـاد می شـود 

مـی آورد.«
کنیـد از میدان دادگسـتری تا میدان سـیلو خیابانی حدودا ۴۰  او ادامـه می دهـد: »یـک لحظـه تصـور 

گونه تملک، عقب نشـینی و دردسـرهای دیگر ایجاد شـود.« متـری بـدون هیـچ 
و  شـده  حـل  همیشـه  بـرای  کسـتان  تا اصلـی  خیابان هـای  ترافیـک  انتقـال،  ایـن  بـا  او  عقیـده  بـه 
کـم و ایجـاد واحدهای صنفی در حاشـیه این  شـهرداری هـم می توانـد از سـاخت وسـازها و فـروش ترا

کسـتان نمایـد. کنـد و آن را صـرف آبادانـی و زیبایـی شـهر تا کسـب  خیابـان، درآمـد سرشـاری را 
احسـان معتقـد اسـت بـا ایـن درآمـد می تـوان پاسـاژهای زیبـا و مـدرن، پارکینگ، فضای سـبز و ده ها 

کرد. ح مختلـف را اجرا  پـروژه و طـر

کستان شورای پنجم و پایان داستان راه آهن در تا
کسـتان در مجلـس بـا مسـئولین  کشـمکش های طوالنـی بیـن نماینـدگان ادوار پیشـین تا بـا وجـود 
کسـتان حضور  راه آهـن جمهـوری اسـالمی بـر سـر پـروژه انتقال خطوط راه آهن، اما شـوراهای شـهر تا
خـاص و تاثیر گـذاری در ایـن مسـاله نداشـته اند، حـال آن کـه حـل مشـکالت بـه وجـود آمـده بـرای 

شـهروندان بیـش و پیـش از همـه بـه شـورای شـهر برمی گـردد.
کسـتان نیـاز بـه اجمـاع و یـک تصمیـم نهایـی برای حـل این مشـکل دارد:  بـه عقیـده حمیـد، شـهر تا
کـه خـط آهـن منتقـل شـود بایـد شـورای پنجـم بـه همـراه دیگـر مسـئولین  گـر قـرار بـر ایـن اسـت  »ا
انتقـال راه آهـن  گـر  ا کنـد و  پایـان دوره خـود عملـی  تـا  را  بـر سـر ایـن خواسـته بایسـتد و آن  محکـم 
و  ایمن سـازی  بـرای  را  گسـترده ای  اقدامـات  بایـد  شـورا  ایـن  می شـود،  داده  تشـخیص  ناممکـن 

دهـد.« انجـام  راه آهـن  خطـوط  حاشـیه  زیباسـازی 
کار دیوارحائـل را هـم انجام دهـد، ایجاد  کـه می توانـد  گیرهـا در حاشـیه خطـوط راه آهـن  نصـب صدا
کـه بـه لحـاظ مهندسـی در آینـده  فضـای سـبر در حاشـیه راه آهـن و احـداث زیرگذرهـا و روگذرهایـی 
ج از  کـه در صـورت عملـی نشـدن انتقال خط آهن بـه خار تولیـد اشـکال نکننـد از راه حل هایـی اسـت 

گیرد. کسـتان قرار  کار شـورا و شـهرداری تا شـهر باید در دسـتور 
کـدام از  گیـری نهایـی دربـاره سرنوشـت ایـن خـط آهـن انجـام هیـچ  بـا ایـن حـال بـدون یـک تصمیـم 
گرفتن این تصمیم باشـد. کسـتان می توانـد محلـی بـرای  کارهـا عملـی نیسـت. شـورای پنجـم تا ایـن 
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نویسنده: فوالدگر
استان: اصفهان 

شهر: اصفهان
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
کاندیداها  •

• انتخابات شورای پنجم 

۸۴۵ نامزد قرار است در ۲۹ اردیبهشت، هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری، خود را در معرض 
کرسـی های شـورای شـهر یک میلیون و  انتخـاب مـردم اصفهـان قـرار دهنـد؛ از میـان آن هـا، ۱۳ نفر بر 

۲۰۰ هـزار نفـری اصفهان تکیه خواهند زد.
کوچه و خیابانی  کمتر  رقابت نامزدهای شوراها در اصفهان این روزها به قدر الزم، داغ شده است. 
کـت نامزدهـای شـورا، پـر نشـده باشـد و خیلـی از ماشـین ها، عکس  کارد و پوسـتر و ترا کـه از پـال اسـت 
و شـعار برخـی نامزدهـای شـوراها را عـالوه بـر نامـزد محبـوب خـود در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

حمـل می کننـد و بـرای دیگـران تبلیغ.
کـه بـدون تجربـه اجرایـی در مدیریـت یا حتی  یـک نکتـه قابـل تأمـل، شـمار بـاالی نامزدهایـی اسـت 
تخصـص الزم، خـود را در معـرض انتخـاب مـردم اصفهـان قـرار داده انـد؛ ظاهـرا ترکیـب شـوراهای 

کـه شـانس خـود را بیازماینـد. کـرده  گذشـته، خیلی هـا را وسوسـه  اصفهـان در چهـار دوره 

نامزدهای شورا و مدیریت شهری در اصفهان
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کـه تقریبـا در هـر فامیـل و خاندانـی، نامـزدی بـرای انتخابـات  گفتـه شـود  گـر  گزافـی نیسـت ا ادعـای 
کیفیـت شـورای پنجـم اصفهـان  کـه از یک سـو می توانـد تهدیـدی بـرای  شـوراها وجـود دارد؛ وضعـی 
کـه خیلی هـا را  باشـد و از طـرف دیگـر، بـه سـود فهرسـت های اصلـی جناح هـای سیاسـی رقیـب؛ چـرا 

بـه نوشـتن یـک فهرسـت، و نـه انتخـاب منفـردان ترغیـب می کنـد.

وعده ها، ادعاها و شعارهای بی پشتوانه
کمتـر نامـزدی در انتخابـات شـوراهای اصفهـان وجـود دارد  کـه تقریبـا  گفـت  بـا اطمینـان می شـود 
ح  کـه معلـوم نیسـت وعده ها و ادعاهـای مطر کـه از آب زاینـده رود سـخن نگویـد. ایـن درحالـی اسـت 
ح می شـود. بـا وجـود ایـن، جایـگاه  شـده در ایـن خصـوص بـا چـه پشـتوانه اجرایـی و عملیاتـی مطـر
ویـژه زاینـده رود بـرای اهالـی اصفهـان، و نیز وضع تاسـف بار آن در سـال های اخیر، عمـال زاینده رود را 

کـرده اسـت. بـه بهانـه و مستمسـکی مناسـب بـرای تبلیـغ و خودنمایـی نامزدهـا تبدیـل 
گرانـی در  کالن اقتصـاد )ازجملـه رفـع مشـکل بـی کاری و  فراتـر از ایـن، وعده هـای مرتبـط بـا حـوزه 
کارگاه هـای تعطیل شـده یا درگیر رکود تولیـد و بدهکار به بانک ها(  کارخانه هـا و  اصفهـان، یـا احیـای 
کـه در میـان تبلیغـات نامزدهـای شـوراها جلوه گـری می کنـد.  از دیگـر شـعارها و وعده هایـی اسـت 
کالن اقتصاد ایـران پیوند  کـه با وضـع  کـه در سـطحی، قابـل فهـم اسـت؛ امـا از آن جهـت  وعده هایـی 

ح و تبلیـغ می شـود. خـورده، معلـوم نیسـت بـا چـه پشـتوانه ای مطـر
که در این روزها در ستاد یکی از نامزدهای انتخابات  غ التحصیالن بیکار اصفهان  نازنین یکی از فار
تبلیغـات آن هـا مرتبـط،  نامزدهـای شـوراها و  بـا برخـی  ریاسـت جمهـوری فعـال اسـت و هم زمـان 
غ التحصیـل دانشـگاه، فریـب ایـن ادعاهـا و وعده هـا را  می گویـد: »بعیـد می دانـم خیلـی از جوانـان فار
بخورنـد. باالخـره حـدی از تحلیـل و درک و شـعور سیاسـی و اجتماعـی در میان بیـکاران وجود دارد؛ 
کـه قـرار  ح ایـن شـعارها، بتوانـد راهـی شـوراها شـود. آن هـم نهـادی  کسـی بـه صـرف طـر بعیـد اسـت 

اسـت در آن مدیریـت شـهری صـورت بگیـرد و خدمـات شـهری بهتـر شـود.«
کار، ضمـن تاییـد نظـر  کـه او هـم دانش آموختـه دانشـگاه اسـت و در جسـتجوی  لیـال دوسـت نازنیـن 
کار و تـورم، فراتـر از تـوان نامزدهـای شوراهاسـت.  دوسـتش اضافـه می کنـد: »حـل مشـکل اقتصـاد و 
کشـور اسـت.  حتی حل مشـکل آب زاینده رود هم درنهایت منوط به اقدام نهادهای اجرایی اصلی 
متاسـفانه برخـی نامزدهـا وعده هـای غیرعملـی و بـدون ضمانـت اجرایـی می دهنـد. در شـهری مثل 
کـه مـردم فقـط به سـیما و عکس یک نامـزد رأی بدهند یا به خاطر  گذشـته  اصفهـان دیگـر دوران آن 

کنند.« برخـی ادعاهـا و شـعارهایش، او را روانـه شـورا 
که اسامی حاضر در فهرست های مورد حمایت و تبلیغ جناح های  در چنین وضعی، به نظر می رسد 

کامیابی دارند. کشور و اصفهان، هم چنان شانس بیشتری برای  سیاسی اصلی فعال در 
بـا وجـود ایـن، نامزدهـای مسـتقل هم چنـان امیدوارنـد و مشـغول بـه تبلیـغ در سـطح شـهر. اغلـب 
کانال هـای تلگـرام بهـره می گیرنـد و شـماری در سـطح شـهر، حضـور مسـتقیم دارنـد و بـه  آن هـا از 
رابطـه  ایـن  بـا  بتواننـد  کـه  امیدوارنـد  آن هـا  مشـغول.  خودشـان  دفترهـای  در  مـردم  بـا  گفت و گـو 

کننـد و راهـی شـورای شـهر شـوند. بی واسـطه، خـود را معرفـی و تبلیـغ 
کیفیـت ادعاهـا و تـوان  گفت و گـو پرداختیـم تـا  امـا ایـن نامزدهـا چـه می گوینـد؟ بـا برخـی از آن هـا بـه 

تخصـص آن هـا مشـخص شـود.

نامزدها چه می گویند؟
ـــد؛ او مهنـــدس  ـــه خـــود را »اصالح  طلـــب« می دان ک ـــای میان ســـالی اســـت  کاندیداهـــا، آق یکـــی از ایـــن 
ـــر پروژه هـــا  ـــا تکیـــه ب ـــد: »شـــورای پنجـــم اصفهـــان و شـــهرداری آن می تواننـــد ب عمـــران اســـت و می گوی
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کارنامـــه موفقـــی داشـــته، خوبتـــر از قبـــل شـــهر را  کـــه در شـــهرهای بـــزرگ جهـــان،  و برنامه هایـــی 
ـــد.« کنن ـــت  مدیری

کنیم؛ من برخی از تجربه هـای موفق در برخی  کـه مـا از صفر شـروع  او می گویـد: »دلیلـی وجـود نـدارد 
گـرد آورده ام، و پـس از پیـروزی حتمـا آن هـا را بـرای اجـرا  از پایتخت هـای جهـان و ازجملـه در آسـیا را 

کرد.« ح خواهم  در شـورا مطـر
یکـی دیگـر از نامزدهـا، خانمـی میان سـال اسـت؛ او حقـوق خوانـده و در دفتـری بـه وکالـت مشـغول؛ 
وی می گویـد: »شـوراهای قبلـی نتوانسـته اند مشـارکت مـردم را در اداره امـور شـهر و تغییـر و بهبـود 

کننـد.« کـه شایسـته اصفهـان و سـابقه فرهنگـی و تاریخـی آن اسـت، ایجـاد  وضـع، آن طـور 
او بـا اشـاره بـه تأسـیس مرکـزی در شـهرداری اصفهـان بـا عنـوان و مضمـون »مشـارکت«، می افزایـد: 
فقـط در حـوزه  کـه مـن خبـر دارم  تـا جایـی  ولـی  ایجـاد شـده  پیـش  ۱۰ سـال  از حـدود  مرکـز  »ایـن 
که می توان از این امکان برای حوزه های مهمی مانند  ساخت و سـاز شـهری مشـغول اسـت؛ درحالی 
کـرد. چیزی  گردشـگری و توریسـم و نیـز موضـوع صنایـع دسـتی اصفهـان بهره بـرداری مثبـت و مفید 

کـه در تقلیـل بیـکاران و افزایـش رفـاه شـهر هـم موثـر اسـت.«
گردشـگری اسـت،  کارشـناس  کـه پوسـترهای تبلیغاتـی او حواشـی زیـادی داشـته، و  خانـم دیگـری 
گردشـگری شـهر بـا تکیـه بـر صنایـع دسـتی و تغییـر  برنامـه خـود را در صـورت پیـروزی بهبـود وضـع 

زاینـده رود می دانـد. وضـع آب 
کـه »اصفهـان بـا برخـی  کـه در چهاربـاغ و در سـتادش مشـغول بـه تبلیـغ اسـت، توضیـح می دهـد  او 
شـهرهای جهان خواهرخوانده اسـت اما متاسـفانه مدیران شـهری از این امکان بهره برداری مفید 
کـرد، خیلـی وضـع شـهر  گـر بشـود صنایـع دسـتی را از ایـن طریـق معرفـی و تبلیـغ و صـادر  نکرده انـد. ا
خ می دهـد.  کشـور ر کـه  تغییـر می کنـد. از ایـن طریـق نـه فقـط تکانـی در صنایـع دسـتی اصفهـان 
گـر ببیننـد مدیـران شـهر  کننـد؛ ا گردشـگری حسـاب  کارآفرینـان اصفهـان می تواننـد روی پتانسـیل 

پشـت آن هـا هسـتند و هم دلنـد.«
کشـاورزی اسـت و تنها در تلگرام فعال اسـت و در دفتر خود در خیابان  که مهندس  یک نامزد دیگر 
کـه »مـن نمی گویـم  امـام پاسـخ گوی مراجعـان و مشـغول بـه تبلیـغ برنامه هایـش اسـت، ادعـا می کنـد 
کـه می شـود بـا تحمیـل  کـه بـرای بحـران آب اصفهـان و زاینـده رود برنامـه دارم؛ امـا مدعـی هسـتم 
کشـاورزی منطقـه و اهالـی اصفهـان، وضـع آب زاینـده رود را خیلی زود تغییـر داد و از  برنامه هایـی بـه 

کـرد.« ایـن راه سـاالنه میلیون هـا دالر پـول وارد شـهر 
او می افزایـد: »مـن پولـی بـرای تبلیـغ بیشـتر نـدارم، اما با همیـن امکان تلگرام و همیـن دفترم، مردم 
کننـد  کیـد می کنـد: »مـردم نبایـد نامزدهایـی را انتخـاب  را بـا خـودم آشـنا می کنـم.« وی هم چنیـن تا

که دنبال رانت هسـتند و سوء اسـتفاده سیاسـی از شـورا.«
ح در یکی از فهرسـت های  امـا در سـطحی فراتـر از ایـن نامزدهـای مسـتقل، بـا یکی از نامزدهـای مطر
مـردم  تعامـل  و  رابطـه  »نحـوه  کـه  اسـت  معتقـد  او  کردیـم؛  پیـدا  گفت وگـو  امـکان  هـم  انتخاباتـی 
کثری حقوق  کامـال قانونمنـد شـود و مبتنـی بر رعایـت حدا اصفهـان و شـورای شـهر و شـهرداری بایـد 
کـه بایـد توسـط شـورای شـهر و در واقعیـت، و نـه در سـطح شـعار  کاری اسـت  شـهروندی آن هـا. ایـن 

بپیونـدد.« به وقـوع 
کـه »حـل مشـکالت متعـدد و رنگارنـگ شـهر اصفهـان فراتـر از تـوان  وی هم چنیـن اضافـه می کنـد 
گـون و تکیـه بـر تجربه هـای مختلـف دارد. مـردم بایـد بـه  گونا یـک نفـر اسـت؛ نیـاز بـه تخصص هـای 
کافـی باشـد  کـه شـامل ایـن تخصص هـا و برخـوردار از توانایـی تجربـی و عملـی  فهرسـتی رأی بدهنـد 
کافـی بـرای تعقیـب برنامه هایـش و جدیـت الزم بـرای اجـرای آن هـا را  و البتـه صداقـت الزم و انگیـزه 

داشـته باشـد.«

شهروند خبرنگار

۴۰۷

نامزدهای شورا و مدیریت شهری در اصفهان



کـم و اخـذ عـوارض  کـه بخـش عمـده درآمـد شـهرداری اصفهـان از محـل فـروش ترا کیـد می کنـد  او تا
کلـی آن در  کـه ایـن درآمـد هـم بـا میـزان رونـق اقتصـادی و شـرایط  تأمیـن می شـود و »طبیعـی اسـت 
کـرد.« ایـن نامـزد  کشـور در پیونـد اسـت. امـا بایـد بـه سـطح دیگـری از درآمـد و راه هـای دیگـری فکـر 

گردشـگری« را یکـی از ایـن راه هـا معرفـی می کنـد. شـوراها، »توریسـم و 
کـه دیگـران بـه آن اشـاره نداشـتند: »واقعیـت این  نکتـه قابـل توجهـی در سـخنان ایـن نامـزد هسـت 
کـه شـورا و شـهرداری و هـر نهـاد و ارگان مدیریتـی دیگـری، نیازمنـد فشـار اجتماعـی و نظـارت  اسـت 
کتفا  کـه بـر دوش مـردم اسـت؛ آن هـا نباید فقط بـه انتخاب نامزدهـا ا هسـتند؛ ایـن وظیفـه ای اسـت 
کننـد. مـردم بایـد پـس از انتخـاب پیگیـر تحقـق وعده هـا و برنامه هـا و شـعارها باشـند. بـدون ایـن 
پی گیـری و مطالبـه حقـوق مدنـی و اجتماعـی توسـط مـردم، هـر نهاد و مسـئولی، ممکن اسـت دچار 
کند.« کاسـتی در اجـرا شـود و خـدای نکـرده حتـی از موقعیـت خود سوء اسـتفاده  کاهلـی و سسـتی و 
دیـد  بایـد  نیسـت؛  آسـانی  کار  اصفهـان،  پنجـم  بـرای شـورای  نامـزد  میـان ۸۴۵  از  نفـر  گزینـش ۱۳ 
کثریـت مشـارکت کنندگان در انتخابـات پیـش رو در اصفهـان، چـه ترکیبـی را بـرای مدیریـت شـهری  ا

ایـن شـهر تاریخـی و اقتصـادی و فرهنگـی و توریسـتی ایـران ترجیـح می دهنـد.

شهروند خبرنگار
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نویسنده: ماندگاری
استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
کاندیداها  •

• انتخابات شورای پنجم

از  بایـد  دارنـد  انتخابـات  در  مشـارکت  امـکان  کـه  مشـهد  اهالـی  از  دسـته  آن  رسـد،  فـرا  کـه  جمعـه 
فهرسـتی شـامل ۸۵۷ نامزد، ۱۵ نفر مطلوب خود را برای حضور در شـورای پنجم این شـهر انتخاب 

. کنند
کوچه هـای مشـهد راه برویـد  کافـی اسـت در خیابان هـا و  کار سـختی نیسـت؛ امـا  در نـگاه اول، ایـن 
کاردهـای مختلـف قـرار بگیریـد یـا ماشـین ها بـا عکـس نامزدهـای  کت هـا و پال و در برابـر پوسـترها و ترا

کار دشـواری اسـت! رنگارنـگ از برابـر شـما رژه برونـد تـا بفهمیـد انتخـاب ۱۵ نفـر چـه 
گاه عجیب و غریبی  ادعاها و شـعارها و وعده های مختلف صدها نامزد، عالوه بر فهرسـت مفصل و 
کرده انـد، از یـک طـرف موجـب حیـرت می شـود  کـه آن هـا از توانایی هـا و تخصـص خودشـان ارائـه 
کـه ایـن همـه توجـه بـه شـورا بـه عنـوان نهـادی  و سـرگیجه، از طـرف دیگـر باعـث شـور و امیـد اسـت 

مدنـی وجـود دارد، و از طرفـی هـم پیش بینـی نتیجـه انتخابـات را سـخت می کنـد.

شورای پنجم مشهد و تبلیغات نامزدها

شهروند خبرنگار
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شورای پنجم مشهد و تبلیغات نامزدها



نفـع  بـه  نهایـت  زیـاد در  احتمـال  بـه  امـا  نامزدهـای مسـتقل  توسـط  آرا  نامزدهـا و شکسـتن  تعـدد 
شـود. تمـام  انتخابـات  اصلـی  فهرسـت های 

از »پسر شجاع« تا »پسر شهید«
کم  کارد و پوسـتری آویزان شـده؛  کوچـه و خیابانـی و بـر اغلـب تیرهای چراغ برق و دیوارها، پال در هـر 

که عکس یا پوسـتری از یک نامزد را پشـت شیشـه خود نشـانده اند. نیسـتند مغازه هایی 
در میان تبلیغ های جدی، تبلیغ بامزه ای وجود دارد؛ یکی از نامزدها با استفاده از نام فامیلی اش، 
کارتونـی معـروف سـال های نه چنـدان دور برنامه  خـودش را بـا تصویـری از »پسـر شـجاع« شـخصیت 
کارشـناس ارشـد مدیریـت اسـت و در دو دوره  کـه، او  کـرده اسـت. قابـل تأمـل ایـن  کـودک، معرفـی 
کمیته هـای نظارتـی شـورای مشـهد. امـا ظاهـرا بـرای حضـور در شـورا،  شـورای شـهر، دبیـر یکـی از 
کنار عکسـی از »پسـر شـجاع«،  که در  عـالوه بـر تخصـص خـود، نیـاز بـه خالقیـت بیشـتری دیـده اسـت 

کـرده: »نماینـده شـهر مـا باید شـجاع باشـد.« کیـد  تا
امـا در سـویی متفـاوت، یکـی از نامزدهـای شـورا هـم خـود را بـا عکـس پـدر شـهیدش معرفـی و تبلیـغ 
کـرده اسـت. پـدر ایـن نامـزد از فرماندهـان ارشـد نیـروی زمینـی سـپاه بـوده؛ حـاال عکـس و نـام پـدر، 
چنیـن  آیـا  اسـت.  شـده  شـورا  انتخابـات  در  پسـر  پیـروزی  و  کامیابـی  بـرای  شانسـی  و  پشـتوانه ای 
پـدر،  کارنامـه و اعتبـار  بـر  تـوان تخصصـی خـود، تکیـه  بـه  آیـا بـدون اشـاره  اقدامـی درسـت اسـت؟ 
کـه در روز انتخابـات بـه ایـن پرسـش ها پاسـخ خواهنـد  صحیـح اسـت؟ طبیعتـا ایـن مـردم هسـتند 

گرفـت. داد و در نهایـت تصمیـم خواهنـد 

پیروزی با طعم شکات، اعتراض با طنز
تبلیـغ نامزدهـا بـا اسـتفاده از امکانـات دراختیـار متنـوع و متفـاوت اسـت؛ یکـی دیگـر از نامزدهـای 
کـرده: »بـا  شـورای پنجـم مشـهد، شـعار انتخاباتـی خـود را بـا تکیـه بـر نـام فامیلـی اش چنیـن طراحـی 

مدیریـت صحیـح شـهری، مشـهد را مشـعوف خواهیـم سـاخت.«
کـه سـابقه خـود را در سـازمان نظـام مهندسـی و برخـی  نکتـه جالـب توجـه اینکـه ایـن »مهنـدس« 
کنـار تبلیـغ خـود بهـره بـرده؛  کـرده، از »آبنبـات و شـکالت« هـم در  موسسـه ها در تبلیـغ اش فهرسـت 
کام حامیـان خـود را از پیـروزی و عضویـت اش در شـورا، »شـیرین«  شـاید خواسـته اسـت پیشـاپیش 

. کند

شهروند خبرنگار
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نویسنده: مازیار
استان: خراسان جنوبی

کاشمر شهر: 
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
کاندیداها  •

• انتخابات شورای پنجم 

کاشـمر بـه اوج خـود رسـیده  رقابـت ۸۰ نامـزد شـامل ۶۸ مـرد و ۱۲ زن بـرای ورود بـه شـورای پنجـم 
کاشـمر برخـالف دور پیـش، میزبـان ۷ نفـر خواهـد بـود. اعضـای این شـورا باید  اسـت. شـورای پنجـم 
کننـد و بـرای بهبـود وضـع آن و رفـاه همشـهریان خـود  شـهری بـا بیـش از ۱۶۸ هـزار نفـر را مدیریـت 

بکوشـند.
کارد توسـط  کاشـمر از همـان سـاعت نخسـتین روز ۲۱ اردیبهشـت و بـا نصـب پـال رقابـت نامزدهـا در 
کار تبلیغات را از قبل برنامه ریزی  که  برخی نامزدها آغاز شد و خیلی زود، شدت یافت. نامزدهایی 
کاردها و پوسـترهای خود را  کرده بودند، سـاعتی را از دسـت ندادند و پال و دفتر و سـتاد خود را مهیا 

کاشـمر قرار دادند. گذشـته پیش چشـم اهالی  از همان روز اول، پنجشـنبه 
گرفتـه تا مزار  کمتـر خیابـان و محلـه ای از عکـس و پوسـتر نامزدهـا خالی اسـت. از باغ مزار  حـاال دیگـر 
گرفتـه تـا میـدان آزادی و خیابـان امـام و خیابـان قائـم، پـر شـده از تبلیـغ  مـدرس و از سـیدمرتضی 

شورای کاشمر؛ رقابت ۸۰ نامزد برای ۷ کرسی

شهروند خبرنگار
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کرسی کاشمر؛ رقابت ۸۰ نامزد برای ۷  شورای 



کنـار تبلیـغ نامزدهـای انتخابات ریاسـت جمهوری، حـال و هوای  کـه در  نامزدهـای شـورا. تبلیغاتـی 
کرده اسـت. شـهر را عـوض 

شعارهای جذاب، تصاویر رنگارنگ
کـم  کاشـمر،  اهالـی  چشـم  در  جلوه گـری  بـرای  نامزدهـا  اغلـب  بـود،  حـدس  قابـل  کـه  همان طـور 
خـود،  از  خـاص  تصاویـر  انتشـار  و  جـذاب  شـعارهای  ح  طـر بـا  کرده انـد  تـالش  آن هـا  نگذاشـته اند؛ 

آورنـد. گـرد  بیشـتری  رأی  و  بفریبنـد  را  بیشـتری  دل هـای 
کـه  »از مـردم بـرای مـردم؛ متعهـد و عمل گـرا«؛ ایـن شـعار یکـی از نامزدهـای زن اسـت؛ او وعـده داده 
کـرد؛ امـا وعده هـای دیگـری هـم دارد:  بودجـه شـهر را بـا نگـرش بـه مناطـق محـروم، توزیـع خواهـد 
کـه چطور می خواهد مشـکل  کاری زنـان و جوانـان«. او نگفتـه  »پی گیـری جـدی مطالبـات ورزشـی و 

کالن اقتصـاد بهبـود ببخشـد. کاشـمر و در متـن وضـع  بـی کاری را در 
گفتار« و »سـالمت در عمل«  کـه از »صداقت در  کرده  کید  کـه مهنـدس اسـت امـا تا نامـزد زن دیگـری 
برخـوردار اسـت و بـه »مدیریـت تخصصـی« و »مشـارکت همگانـی« می اندیشـد. او هـم مثل بسـیاری 

کاشـمر و رفاه بیشـتر اهالی ندارد. دیگـر از نامزدهـا، برنامـه مشـخص و عملیاتـی بـرای تغییـر وضـع 
آینـده  بـرای  تـو، سـعی مـن، فردایـی بهتـر«؛ »آمـده ام نقـش خاطـره زنـم«؛ »اندیشـه جـوان،  »رأی 
کنـم«؛ »شـهر مـن، آبادانـی حـق توسـت«؛ »شـهر مـن  ک  کهنـه را پـا جوانـان«؛ »آمـده ام تـا باورهـای 
از شـعارهایی  برخـی  مـردم«؛  از جنـس  »مـردی  و  اسـت«؛  راه  در  روشـنایی  مانـد؛  نخواهـد  تاریـک 

می کننـد. خودنمایـی  رنگارنـگ  پوسـترهای  و  کاردهـا  پال روی  کـه  هسـتند 
»مشـارکت  و  »آبادانـی«،  شـهری«،  توسـعه  و  »برنامه ریـزی  شـهروندی«،  حقـوق  از  »حمایـت 

نامزدهاسـت. برنامه هـای  تیتـر  و  شـعارها  اغلـب  سـرفصل  اجتماعـی« 
کـه نیسـت و جـای خالی اش  کلـی و به ظاهـر جـذاب، آنچـه  کنـار تصاویـر رنگارنـگ و شـعارهای  امـا در 

بـرای شـهروندان جسـتجوگر بـه وضـوح خالی اسـت، برنامـه برای تحقق شعارهاسـت.

استفاده از تمامی اشکال تبلیغ
کـت و  کارد و توزیـع ترا کاشـمر تنهـا بـه انتشـار و نصـب پوسـتر و پـال نامزدهـای انتخابـات شـوراها در 
کتفا نکرده اند؛ خیلی از آن ها در این روزها در سـطح شـهر، و به خصوص در اطراف میدان  بروشـور ا
کـه سـتادها و دفاتـر  آزادی و خیابان هـای امـام و بهبـودی و قائـم و خرمشـهر دیـده می شـوند؛ جایـی 

تبلیغاتـی خیلـی از آن هـا نیـز مشـغول بـه فعالیت اسـت.
کانال هـای تلگرامـی نیـز یکـی از مهم ترین وسـایل اطالع رسـانی و تبلیغ نامزدها  گروه هـای تلگرامـی و 
کنـار انتخابـات  کـه بحـث انتخابـات شـوراها، در  کانـال محلـی اسـت  گـروه و  کمتـر  شـده اسـت؛ در 
کـه انتخابـات شـورا زیـر سـایه  گفـت  گرچـه بـا اطمینـان می شـود  ح نشـود. ا ریاسـت جمهـوری مطـر

گرفتـه اسـت. انتخابـات رییـس جمهـوری قـرار 
نیـز  و ختـم  تدفیـن  و  تشـییع  آیین هـای  نیـز  و  و عروسـی  نامزدهـا در مراسـم جشـن  برخـی  حضـور 
محسـوس اسـت؛ هم چنان کـه تـالش آن هـا برای اسـتفاده از سـتادهای انتخابات ریاسـت جمهوری 
رویکردهـای  و  سیاسـی  مواضـع  تبلیـغ  نیـز  و  خـود  بیشـتر  هرچـه  معرفـی  بـرای  امکانـی  عنـوان  بـه 

اساسـی.

حاشیه های جذاب در تبلیغات
کـه در میـان نامزدهـای  کـه نامـزد هسـتند متنـوع اسـت؛ یـک نکتـه جالـب توجـه ایـن  طیـف افـرادی 
کاشـم، نـام پنـج شـهردار اخیـر ایـن شـهر خودنمایـی می کند. عـالوه بر آن هـا، در میان  شـورای پنجـم 
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گرفتـه تـا فعـال  کارمنـد سـاده  گرفتـه تـا رئیـس برخـی ادارات، و از  کاشـمر  نامزدهـا از فرمانـدار سـابق 
گرفتـه تـا مهنـدس و هنرمنـد و  سیاسـی، و نیـز از پزشـک و روانشـناس و فرهنگـی و اسـتاد دانشـگاه 

وکیـل و روحانـی، همـه نـوع و قشـر نامـزد وجـود دارد.
کنند؛  کاشـمر جـذاب  کرده انـد تـا بـر هر شـکل خـود را برای اقشـار مختلف  نامزدهـای مسـتقل تـالش 
کـه »حامـی ورزشـکاران و  کشـاورزی اسـت مدعـی شـده  کـه دانشـجوی دکتـرای  مثـال یکـی از نامزدهـا 

کسـبه و بازار« اسـت. کسـی داران و  کوهنوردان و تا
کـردن مشـخصات خـود، و سـابقه تحصیالت شـان چیـز بیشـتری بـرای  اغلـب نامزدهـا جـز فهرسـت 
که آنـان توان  عرضـه مسـتقیم ندارنـد. بـه بیـان دیگـر، مـردم بایـد بـه صـرف تخصـص آن هـا، بپذیرند 

اداره شـهر و بهبـود وضـع را دارا هسـتند.
کمیتـه فرهنگـی  کـه »عضـو  کـرده  کیـد  بـه عنـوان نمونـه، یـک روحانـی نامـزد شـورای شـهر فقـط تا
کار و نیـز سـابقه همـکاری بـا  کـز مشـغول بـه  دانشـگاه آزاد« اسـت و در »عقیدتـی سیاسـی« یکـی از مرا

»تربیـت معلـم« دارد.
کـه »خـادم الرضا«سـت؛ یعنـی  کـرده  قابـل تأمل تـر این کـه یکـی از نامزدهـا بـه همیـن مقـدار بسـنده 
کـه از تخصـص و تجربـه اش  در حـرم امـام هشـتم شـیعیان، جـزو خادمـان اسـت. او ضرورتـی ندیـده 

بـرای اداره شـهر بگویـد.
کـه  کـرده باشـند  کیـد  کـه مثـل یکـی از زنـان داوطلـب، در تبلیغـات خـود تا کـم هسـتند نامزدهایـی 
کارویژه هایـش  کارنامـه دارنـد و بـه تعبیـری، بـا شـورا و  سـابقه دو دوره ریاسـت بـر شـورای دهـی را در 

بیگانـه نیسـتند.
بـه  آن هـا  دارنـد؛  جالـب  کیـدی  تا هـم  نفـر  چنـد  فهرسـت ها،  و  نامـزد   ۸۰ تبلیـغ  انبـوه  میـان  در 
کـه »حاضـرم بـه مـن رأی ندهید، ولی برای رفع سیاسـت زدگی شـهر،  گفته انـد  کاشـمری  شـهروندان 
کانال هـای قـدرت نشـده اند رأی  کـه وامـدار  کاندیداهـای مسـتقل  بـه بهترین هـا رأی بدهیـد. بـه 

بدهیـد.«

رقابت لیست های اصلی
کاشـمر، یـک نکتـه جالـب توجـه ارائه لیسـت های مشـترک  در رقابـت انتخاباتـی دوره پنجـم شـورا در 
البتـه  اسـت.  متخصصـان  و  منفـردان  نیـز  و  اصنـاف  برخـی  و  سیاسـی  جناح هـای  برخـی  توسـط 
اصالح طلبـان همـواره بـا یـک فهرسـت در انتخابـات حاضـر می شـدند؛ امـا ایـن بـار اصول گرایـان هـم 
کاشـمر نیز برای نخسـتین بار به  کرده انـد. بازاریـان و اصناف  بـر فهرسـتی واحـد و هفـت نفـره وحـدت 
کنار سـه فهرسـت  صـورت یکپارچـه و بـا یـک لیسـت در رقابـت وارد شـده اند. فهرسـت دیگری هم در 

کـه متشـکل از هفـت نامـزد متخصـص اسـت. اصلـی مزبـور خودنمایـی می کنـد 

کاشـمر را دارا  قابـل اشـاره این کـه در فهرسـت اصالح طلبـان، پنـج نامـزد سـابقه عضویـت در شـورای 
هسـتند و در فهرسـت اصول گرایـان هـم سـه نفـر سـابقه عضویـت در شـورای ایـن شـهر را دارنـد.

نکتـه غریـب و قابـل تأمـل این کـه جـز در یـک فهرسـت، در بقیه لیسـت ها نام و تصویر هیـچ نامزد زنی 
در بیـن هفـت نفـر معرفـی شـده وجـود نـدارد؛ و به بیـان دیگر، نـه اصالح طلبان، نـه اصول گرایان و نه 
کـه از بیـن ۱۲ نامـزد زن حتـی یـک نفـر را در لیسـت خـود معرفـی  کاشـمر ضرورتـی ندیده انـد  بازاریـان 

کنند. و تبلیـغ 
آیـا در بیـن ۱۲ نامـزد زن حتـی  آیـا ایـن بـه معنـای بی توجهـی بـه نیمـی از جمعیـت شـهر نیسـت؟ 
نامزدهـای معرفـی شـده در  آیـا صالحیـت تمامـی  نفـر هـم شایسـته حضـور در شـورا نیسـت؟  یـک 

اسـت؟ بیشـتر  نامـزد  زن   ۱۲ از  مزبـور  فهرسـت های 
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کـه شـورای  کـه پاسخ شـان هم چـون جـواب ایـن سـوال اساسـی  این هـا پرسـش های مهمـی هسـتند 
آتـی درنهایـت چـه ترکیـب تخصصـی و سیاسـی خواهـد داشـت ۲۹ اردیبهشـت و در جریـان انتخـاب 

کاشـمر، مشـخص خواهد شـد. مـردم 
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نویسنده: پوران سعیدی
استان: آذربایجان شرقی

شهر: -
چالش ها:

• رقابت های انتخاباتی
• حقوق معلوالن

• روستاها 

کی  کرده و خود را توی حیاط خا تنش را روی زمین می کشد، دو دمپایی پالستیکی در دو دستش 
کـه بـاد از زیـر  کاغـذ رنگینـی را  سـر می دهـد تـا بـه در چوبـی ورودی خانـه برسـد. باالخـره می رسـد و 
در بـه حیـاط انداختـه بـر مـی دارد. عکـس را می بینـد و می شناسـد. می گویـد »پسـر حـاج اسـماعیل 
کاندیـدای اصلـح  اسـت.« امـا نوشـته را نمی توانـد بخوانـد. برایـش می خوانـم: رای بـه حسـین س. 

شـورای شـهر، یعنـی آوردن امکانـات تبریـز بـه محـل زندگـی شـما!
کـه همه زندگـی اش را با  کاندیداهـای شـوراهای شـهر و روسـتا بـرای زنـی میان سـال  گهـی تبلیغاتـی  آ
گذرانـده و حتـی امکانـات سـوادآموزی در حـد خوانـدن و  کـم توانـی جسـمی در سـخت ترین شـرایط 
نوشـتن هـم نداشـته، چـه معنـی ای دارد؟ بـا خنـده ای آمیختـه به شـرم و بـا عجله می گویـد: »من به 

مسوولیت متفاوت شوراها نسبت به معلوالن

امکانات شهرهای کوچک و بزرگ یکسان نیست
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خ دار بخرد.« کـه برایـم یـک صندلـی چـر کسـی رای می دهـم 
اسـت شـهر  کـه چنـد سـالی  کـرده  روسـتایی سـپری  در  را  اسـت. همـه عمـرش  ۵۱ سـاله  حشـمت 
گفتـه خـودش، »سال هاسـت تنـش را روی زمیـن  شـده اسـت. زمانـی تـوان راه رفتـن داشـته، امـا بـه 
کرده انـد و در شـهری دیگـر بـه سـر  کـوچ  کرده انـد و هـر یـک  می کشـد.« خواهـر و برادرهایـش ازدواج 
کهولـت سـن حـال خوشـی نـدارد و  زندگـی خـود رفته انـد. پـدرش درگذشـته و مـادرش هـم به دلیـل 
اغلـب بیمـار اسـت، امـا بـا ایـن وجـود از حشـمت هـم نگهـداری می کنـد. حشـمت تنهـا یـک نمونـه از 

کـه نیازهـای ویـژه ای دارنـد. شـهروندان بسـیاری اسـت 

مسئولیت شورای شهر در قبال افرادی با نیازهای خاص چیست؟
پاسـخش  خواسـته ای؟  شـهرتان  شـورای  نماینـده  از  را  خ دار  چـر صندلـی  کنـون  تـا  آیـا  می پرسـم 
کـه می کنـم، می گویـد: »آخـر مـن  کوتـاه. اصـرار  سـکوتی همـراه لبخنـد اسـت بـا چاشـنی یـک »نـچ« 

زد!« راحتـی حـرف  ایـن  بـه  کـه نمی شـود  آدم هـای مهـم  بـا  خجالـت می کشـم! 
که قـول داده ام درباره  کـه مـرا بـه دیدن او برده اسـت؛ چـرا  کسـی اسـت  رقیـه ب. همسـایه حشـمت، 
کمـک  گذشـته یـک روز بـه  مشـکالت بـزرگ آدم هـای خیلـی معمولـی بنویسـم. می گویـد: فصـل پاییـز 
کـه ماشـین دارد، حشـمت را بـرای دکتـر به تبریـز بردیم. مریض بـود. مدام خون  یکـی از اهالـی محـل 
گفـت فشـار خونـش خیلـی بـاال بـوده و  کنـد. دکتـر  کـه بـه او رسـیدگی  کسـی نبـود  دمـاغ می شـد و 
که سـکته نکرده اسـت. یک روز تمام در درمانگاه و آزمایشـگاه و راه بودیم. این دختر  شـانس آورده 
کسـی را نـدارد و مـادر پیـرش هـم تـوان و امکانـات نگهـداری از او را نـدارد. یـک امکانـات اولیـه  بی نـوا 

کار را ندارد. کافـی اسـت و هـر چنـد مـاه یـک بـار رفتـن بـه دکتـر. امـا او امکانـات ایـن  زندگـی برایـش 
گفتـه خانـم رقیـه ب. در دو دوره قبـل، حـدود هشـت سـال پیـش، قبل از شـهر شـدن این جا، به  بـه 
که آن ویلچر  کمک مردم برای حشـمت یک ویلچر خریداری شـد. یک بار  همت شـورای روسـتا و با 
کارهـای ضـروری اسـتفاده  خ دار بـه نـدرت و تنهـا بـرای  خـراب شـد. حشـمت دیگـر از آن صندلـی چـر
کودکـی دوسـت و هـم بـازی حشـمت بـوده، می گویـد: حشـمت وقتـی بچـه بـود  کـه در  می کنـد. او 
گـر  می توانسـت راه بـرود. حتـی تـا اوایـل جوانـی هـم راه می رفـت. امـا رفتـه رفتـه وضعـش بدتـر شـد. ا
دسترسـی مناسـبی بـه درمـان داشـت شـاید االن در چنیـن وضعـی زندگـی نمی کـرد. االن می گوینـد 
کند، اما افرادی با شـرایط  شـورای شـهر وظیفه دارد برای معلوالن امکانات مناسـب شـهری فراهم 
حشـمت بـه امکانـات اولیـه زندگـی هـم راضی انـد و امکانـات شـهری معلـوالن بـرای مـا خواسـته ای 

رویایـی بـه حسـاب می آیـد.
از او دربـاره تاثیـر آمـوزش و بهبـود اسـتانداردهای بهداشـتی بـر وضعیـت افـرادی بـا شـرایط حشـمت 
کسـی بـا شـرایط و سـن و سـال حشـمت دیگـر  می پرسـم، می گویـد: این هـا خـوب اسـت، امـا بـرای 
کـه دختـری بـا معلولیـت جسـمی و  بـه درد نمی خـورد. مثـال مـا یـک هـم والیتـی دیگـر هـم داشـتیم 
کنـون دخترشـان هـم بـه مدرسـه مـی رود و هـم  کردنـد و ا ذهنـی داشـت. آن هـا بـه تهـران مهاجـرت 
کـه در تهـران و تبریـز هسـت ایـن جـا نیسـت. وقتـی  از امکانـات بهزیسـتی برخـوردار اسـت. امکاناتـی 
کـودک آن خانـواده بـود، امـا عـدم  حشـمت بچـه و نوجـوان بـود شـرایط جسـمی اش خیلـی بهتـر از 
که  کنون چنین شـرایطی داشـته باشـد. مسـلم است  رسـیدگی و نداشـتن امکانات و فقر سـبب شـد ا
گـر شـورای شـهر و شـهرداری و نماینـدگان مجلـس و دولـت امکانـات مناسـب بـه مناطـق دور از مرکز  ا

بیاورنـد، وضعیـت زندگـی همـه، از جملـه معلـوالن، بهتـر می شـود.
کاندیدای شـورای شـهر مبنی بر آوردن  گهی تبلیغاتی  که روی آ خانم رقیه ب. در خصوص شـعاری 
کـه مربوط به  امکانـات تبریـز بـه محـل زندگی شـان نوشـته شـده، می گویـد: البتـه این هـا تبلیغ اسـت 
زمـان انتخابـات اسـت، امـا واقعـا طـی این سـال ها شـورای شـهر و قبال شـورای روسـتا بـرای مردم هم 
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کرده اند. مثال همین خیابان های آسـفالت را ما نداشـتیم. اصال خیابان کشـی درسـت و حسـابی  کار 
گر شـورا بتواند به افرادی  نداشـتیم. این ها بعد از آمدن شـورای شـهر و شـهرداری درسـت شـد. اما ا
کنـد، خیلـی خـوب اسـت. حتمـا این هـا راه حل هایـی  کمـک بیشـتری الزم دارنـد هـم رسـیدگی  کـه 

کند. دارد و مـا انتظـار نداریـم شـورا از جیـب اعضایـش بـه مـردم خدمت 
انتخابـات  و  کشـور  اسـالمی  شـوراهای  انتخابـات  و  وظایـف  تشـکیالت،  قانـون  از  مـاده  اولیـن  در 
برنامه هـای  سـریع  »پیشـبرد  اسـت:  آمـده  رسـیده،  تصویـب  بـه   ۱۳۷۵ سـال  در  کـه  شـهرداران 
اجتماعـی، اقتصـادی، عمرانی، بهداشـتی، فرهنگی، آموزشـی و سـایر امور رفاهـی از طریق همکاری 
مـردم بـا توجـه بـه مقتضیـات محلـی اداره امـور هـر روسـتا، بخـش، شـهر، شهرسـتان یـا اسـتان بـا 
نظـارت شـورایی بـه نـام شـورای ده، بخـش، شـهر، شهرسـتان یـا اسـتان صـورت می گیرد و بـه منظور 
جلوگیـری از تبعیـض و جلـب همـکاری در تهیـه برنامه هـای عمرانـی و رفاهـی اسـتان ها و نظـارت 
تشـکیل  اسـتان  نماینـدگان شـوراهای  از  مرکـب  اسـتان ها  عالـی  آن، شـورای  اجـرای هماهنـگ  بـر 

می شـود.«

اولویت پرداختن به حقوق معلوالن
کـه  کشـور بـه شـمار نمی آیـد  آیـا پرداختـن بـه حقـوق معلـوالن از اولویت هـای اجتماعـی و بهداشـتی 

کوشـش شـود؟ بـرای آن برنامه ریـزی شـود و بـرای پیشـبرد سـریع آن 
موضوع فقط به شـهرها و روسـتاهای دور از مرکز محدود نمی شـود. عدم رسـیدگی به توان خواهان 
گسـترده جامعـه معلـوالن شـده  کـه سـبب نارضایتـی  حتـی در پایتخـت هـم چنـان چشـمگیر اسـت 
کاندیداهـای انتخاباتـی را بـه حساسـیت داشـتن  اسـت. چنانچـه عضـو نابینـای شـورای شـهر تهـران 
کـه برنامه هـای موجـود  نسـبت بـه وضعیـت جامعـه معلـوالن دعـوت می کنـد و از آن هـا می خواهـد 
کسـب  کننـد. علـی صابـری می گویـد: معلـوالن اعانـه بگیـر نبـوده و بـه دنبـال  را در ایـن راسـتا اصـالح 

کنونـی راضـی نیسـت. حقوق شـان در جامعـه هسـتند. جامعـه معلـوالن از وضعیـت 
همیـن اظهارنظرهـا نشـان می دهـد اسـتاندارد زندگـی و توقعـات معلـوالن در مناطـق مختلـف و بـا 
شـرایط زندگـی متفـاوت، بـا هـم فـرق دارد. معلولیـت همـراه بـا فقـر آموزشـی و اقتصـادی و بهداشـتی 
کـه امکانـات آموزشـی و اقتصادی  کـه تـوان خواهانـی  شـرایطی را بـرای افـراد نیازمنـد، فراهـم می کنـد 
که شـوراها به عنوان  بهتر در اختیار دارند، هرگز با آن مواجه نبوده اند. شـاید از همین جهت اسـت 
کنند و از  منتخـب مـردم هـر منطقـه می تواننـد مشـکالت و مصائـب مردم همـان منطقه را بهتـر درک 

کارکـرد بهتری داشـته باشـند. همیـن رو می تواننـد 
گـران  بنـام و  از وکالی  تهـران، خـود حقوقـدان اسـت و  نابینـای شـورای شـهر  علـی صابـری، عضـو 
کسـیون حمایت  کانون وکالی دادگسـتری اسـت. او در تالش اسـت تا با رایزنی در مجلس فرا قیمت 
کنـون دسـترس پذیـری در قانـون بودجـه  گفتـه او ا از حقـوق معلـوالن دوبـاره راه انـدازی شـود. بـه 
شـهرداری تهـران در سـال ۹۵ تصویـب شـده و پیمانـکاران و مجریـان در اجـرای همـه پروژه هـا بـه 
کـه مخالـف حمایـت مالـی  رعایـت موضوعـات مربـوط بـه ایـن بخـش بایـد ملـزم شـوند. او می گویـد 
کمـک بـه آن هـا از طریـق مناسب سـازی  کمـک سـخت افـزاری بـه معلـوالن نیسـت امـا بازتوانـی و  و 
گفتـه آقـای صابـری هر چـه مطالبات  فضاهـا و معابـر شـهری از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. بـه 

کـه اتفاقـات بهتـری بیافتـد. معلـوالن بیشـتر شـود، می تـوان امیـدوار بـود 
کدام بسـته به موقعیت  که هر  کمتر دیده شـده ای هسـتند  گسـترده و  جامعـه معلـوالن ایـران طیـف 
کردن  کمک هـای متفـاوت و متنوعـی نیاز دارند. قابل دسـترس  و شـرایط زندگی شـان بـه امکانـات و 
کـردن دسترسـی بـه پارک هـا و  وسـایط نقلیـه شـهری، ایجـاد امکانـات ویـژه ورزشـی و رفاهـی، فراهـم 
تفرجگاه هـا، ایجـاد فرصت هـای شـغلی برای توان خواهان، و امکانات بهداشـتی و آموزشـی ازجمله 
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کمتر به آن توجه شـده اسـت؛ اما شـوراهای شـهر  کشـور  کلی در  که به طور  نیازهای معلوالن اسـت 
و روسـتاهای مناطـق محـروم و دور از مرکـز در قبـال جامعـه معلـوالن شـهر و دیـار خـود مسـئولیتی 
آموزشـی  و  بهداشـتی  امکانـات  و  سـخت افزاری  امکانـات  رسـاندن  دارنـد:  پایه ای تـر  گاه  و  بزرگ تـر 
کـه می تواننـد از خانـه  کـه آن هـا تنهـا در صـورت داشـتن ایـن امکانـات اسـت  ابتدایـی بـه آن هـا. چـرا 

کننـد. بیـرون بیاینـد و از امکانـات شـهری اسـتفاده 
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نویسنده: امید رستگاری
گرگان استان: 

گلستان شهر: 
چالش ها:

• محیط زیست
• تخریب جنگل ها

گردشگری  •

گـرگان بـرای ورود بـه سـاختمان سـفید شـورای  کاندیـدای انتخابـات شـورای شـهر  رقابـت ۲۴۷ 
بـه روزهـای پایانـی خـود رسـیده و همـگان در انتظـار روز ۲۹ اردیبهشـت و نتایـج  ایـن شـهر 

هسـتند. انتخابـات 
انسـجام  گـرگان،  در  شـهر  شـورای  انتخابـات  از  دوره  ایـن  تبلیغاتـی  فضـای  اصلـی  گـی  ویژ
کـه  حالـی  در  اسـت.  دیگـر  سـوی  از  اصول گرایـان  کنـده کاری  پرا و  سـو  یـک  از  اصاح طلبـان 
گـرگان از همـان ابتـدا بـا لیسـتی شناسـنامه دار وارد رقابـت شـدند حربـه اصلـی  اصاح طلبـان 
کنونـی وارد رقابـت شـده و اصاح طلبـان  کـه در قالـب حامیـان شـهردار  اصول گرایـان ایـن بـوده 

کننـد. او معرفـی  را مخالـف 

به طرفداران تخریب جنگل 
ناهار خوران رای ندهید

درخواست فعالین محیط زیست از مردم گرگان
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گـرگان  کـه مشـحون از اختـالف بیـن موافقـان و مخالفـان شـهردار  کارنامـه پـر ابهـام شـورای چهـارم 
بـوده و بارهـا بـه تعطیلـی جلسـات شـورا منجـر شـده، هـم بـه انتخابـات شـورای پنجـم حساسـیت 

تـازه ای بخشـیده اسـت.
کـه ایـن شـورا در قبـال  گـرگان مهم تریـن مسـاله ای  امـا بـه نظـر فعـاالن اجتماعـی و زیسـت محیطی 
آن عملکـرد ضعیـف و قابـل نقـدی داشـته، بی تفاوتـی و بعضـا همراهـی ایـن شـورا در تالش هـا بـرای 
کابین و یا امکانات توریسـتی بوده اسـت. شـورای  تخریـب جنـگل ناهارخـوران بـه بهانـه سـاخت تلـه 
ح های ضد زیسـت محیطی قـرار نگرفت، بلکه تعدادی  چهـارم در مجمـوع نـه تنهـا در مقابل این طر

کردنـد. از اعضـای آن فعاالنـه از ایـن دسـت اندازی ها دفـاع 

کابین از دست اندازی سپاه به جنگل ناهار خوران تا پروژه تله 
گذشـته بیـش از پنجـاه  کشـور، در نیـم قـرن  گـزارش موسسـه تحقیقـات جنگل هـا و مراتـع  بـه اسـتناد 
گـرگان از بیـن رفته، اما این حجم از تخریب باعث نشـده دسـت اندازی  هکتـار از جنگل هـای اطـراف 

بـه ایـن جنگل ها خاتمـه یابد.
در سـال ۱۳۹۱ و بـا مجـوز دولـت احمـدی نـژاد، بنیـاد حفـظ ارزش هـای دفـاع مقـدس وابسـته بـه 
کرد و به بهانه سـاخت  گرفتن ده هزار متر مربع از این جنگل ها  سـپاه پاسـداران اقدام به در اختیار 

مـوزه دفـاع مقـدس اقـدام بـه تخریـب آن نمـود.
ح یعنـی جنگل خـواری و  گـرگان بـا اشـاره بـه انگیزه هـا پنهـان ایـن طـر یکـی از فعالیـن زیسـت محیطی 
که  ح پرسـید  کـردن زمینـه بـرای ویال سـازی در دل جنـگل می گویـد: »بایـد از مجریـان ایـن طـر فراهـم 
فضـای جنـگل ناهار خـوران چـه شـباهتی بـا مناطـق جنگـی ایـران و عـراق دارد و چـرا بایـد مـوزه ای 

گـرگان سـاخته شـود؟« دربـاره جنـگ ایـران و عـراق، در دل جنگل هـای 
کـه بـه قطع تعدادی زیـادی از درختان در ناحیه تپه نورالشـهدا انجامید، آخرین  ایـن دسـت اندازی 
کابیـن  گذشـته نیـز آغـاز دوبـاره فعالیت هـا بـرای سـاخت تلـه  دسـت از این گونـه اقدامـات نبـود. سـال 
در دل جنگل هـای ناهار خـوران خاطـره تخریـب جنـگل را برای فعالین زیسـت محیطی و شـهروندان 

کرد. گرگانـی زنده 

کابین گرگان با پروژه تله  همراهی شورا و شهرداری 
کابیـن در جنگل هـای ناهار خـوران در سـال ۱۳۸۱ و بـا تصویـب شـورای دوم آغـاز  پـروژه سـاخت تلـه 
ک بـرداری وارد فـاز عملیاتـی خـود شـد، امـا بـه دالیلـی اجـرای آن متوقـف  و در سـال ۱۳۸۵ بـا آغـاز خا
گـرگان بـا نصـب بنرهایـی آغـاز دوبـاره سـاخت  گذشـته شـهرداری  شـد تـا اینکـه در بهمـن مـاه سـال 

گرگانـی نویـد داد. کابیـن جهـان« را بـه شـهروندان  »زیباتریـن تلـه 
ح و همراهـی تعـدادی از اعضـای  گـرگان بـه اجـرای ایـن طـر نکتـه تاسـف برانگیـز، اصـرار شـهرداری 
حسـین  اسـت.  بـوده  شـهر  زیسـت محیطی  فعـاالن  مکـرر  هشـدارهای  برغـم  آن  بـا  چهـارم  شـورای 
کابیـن حتـی یـک درخـت هـم قطـع  کـه در سـاخت ایـن تلـه  گـرگان بـا ادعـای ایـن  صادقلـو شـهردار 

می کنـد. متهـم  بـزرگ«،  ح هـای  طر از  بهره بـرداری  »آداب  نداشـتن  بـه  را  مخالفـان  نمی شـود، 
که  کرد  صفـر علـی پاییـن محلـی سـخن گوی شـورای چهارم نیز با اشـاره به اخذ مجوزهـای الزم اعالم 
گرگان  کلنگ زنی خواهد شـد. پزشـک پور، دیگر عضو شـورای شـهر  گرگان به زودی  کابین  پروژه تله 

کابین خبر داد. ح، از رایزنی هـا با شـرکت پومای فرانسـه برای احداث این تلـه  هـم بـا دفـاع از طـر

ح چه می گویند؟ مخالفان این طر
کابیـن در جنـگل ناهارخـوران را تبلیغاتـی برای  گـرگان آغـاز دوبـاره پـروژه تلـه  فعالیـن زیسـت محیطی 
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انتخابـات شـوراها و اقدامـی پوپولیسـتی و ضـد محیط زیسـتی می داننـد.
کابین سـاالنه چهارصد هـزار نفر به  که بـا احداث تلـه  کارشـناس محیط زیسـت بـا اشـاره بـه ایـن  یـک 
گردشـگران هم از نظر  کنونی مسـافران و  ایـن جنگل هـا هجـوم خواهنـد آورد می گویـد: »حتـی حجـم 
ج از تـوان ناهارخـوران اسـت، چـه رسـد بـه  ک خـار تـوان سـرزمینی و آلودگـی، ترافیـک و فرسـایش خـا

کنیم.« کابیـن هم ایجـاد  کـه بخواهیـم در آن جـا تلـه  ایـن 
کابیـن بایـد  او بـا اشـاره بـه موقتـی بـودن جـاده فعلـی ناهارخـوران ادامـه می دهـد: »بـا احـداث تلـه 

کـه نتیجـه آن قطـع تعـداد زیـادی از درختـان خواهـد بـود.« جـاده دیگـری هـم سـاخته شـود 
گـرگان اسـت با رد ادعای مسـئولین شـورا و شـهرداری درباره  کـه از فعالیـن محیط زیسـتی  نسـیم هـم 
ح منتشـر شـده دو هکتـار زمیـن پاییـن دسـت بـه  قطـع نشـدن حتـی یـک درخـت می گویـد: »در طـر
گرفته شـده، بنابراین  کابین در نظـر  عنـوان مبـدا و دو هکتـار زمیـن بـاال دسـت بـه عنـوان مقصد تلـه 

گـرگان را از بیـن خواهـد برد.« کابیـن حداقـل چهـار هکتـار از پهنـه جنگلـی  تلـه 
رسـتوران ها،  احـداث  بـا  و  اسـت  راه  آغـاز  تنهـا  هکتـار  چهـار  ایـن  تخریـب  نسـیم  عقیـده  بـه  البتـه 
کابیـن، قطعـا مسـاحت بیشـتری از جنـگل تخریـب  کـز تفریحـی دیگـر در اطـراف تلـه  پارکینگ هـا و مرا

خواهـد شـد.

گرگان را با خطر سیل روبرو می کند تخریب جنگل، 
گـرگان افزایش قابـل توجهی داشـته و باعث  گذشـته سـیل در  کـه در دو دهـه  نسـیم بـا اشـاره بـه ایـن 
خسـارات جانـی و مالـی و عـزادار و بیـکار شـدن مـردم شـده اسـت می گوید: »علت اصلی این سـیل ها 

از بیـن رفتـن پوشـش جنگلـی و مرتعی منطقه اسـت.«
ح می گوید: »سـاخت تله کابین  گرگان هم در مخالفت با این طر یکی دیگر از فعالین زیسـت محیطی 
گونـی خواهد داشـت ازجمله  گونا و تاسیسـات وابسـته بـه آن پیامدهـای محیط زیسـتی و اجتماعـی 
گرگان و  ک زمیـن، افزایش خطر سـیل خیزی برای شـهر  تخریـب جنگل هـای هیرکانـی، رانـش خطرنـا
گسـترده زباله، افزایش ترافیک  ک، آلودگی شـدید صوتی، آلودگی  پایین دسـت، فرسـایش جدی خا

کنترل اجتماعـی و ده ها مورد دیگر.« آزاردهنـده، تعارضـات غیرقابـل 
از اشـتغال و درآمـد  گـرگان، بسـیار بیشـتر  بـرای  ح  بـه عقیـده مهـدی عـوارض بلنـد مـدت ایـن طـر

ارمغـان مـی آورد. بـه  گـرگان  بـرای  کابیـن  تلـه  کـه  محـدودی اسـت 

هدف، افزایش قیمت زمین های باالدست است
ح جامـع شـهری اسـت  کیـد بـر اینکـه اشـکال از طـر گـرگان بـا تا یکـی دیگـر از فعالیـن زیسـت محیطی 
و  توسـط مشـاور غیرمتخصـص در حـوزه جنـگل  و  کارشناسـی  نظـرات  بـدون  پیـش  کـه چندسـال 
گـرگان قـرار  محیط زیسـت تهیـه شـده و قصـد دارد بخـش مهمـی از جنـگل را در داخـل حریـم شـهری 
گـرگان یک نمایش مردم پسـند اسـت برای اینکه یـک پروژه را  کابیـن در  دهـد، می گویـد : »بحـث تلـه 
کـه بتوان به  کارنامه شـان بیاورنـد. متاسـفانه حفـظ منابـع طبیعـی چیزی نیسـت  قیچـی بزننـد و در 

کسـی هـم بـه آن اهمیتـی نمی دهـد.« عنـوان عملکـرد ارایـه داد و 
ح وجـود دارد ادامه می دهد: »بـه نظر من تله کابین  کـه در این طر او بـا اشـاره بـه انگیزه هـای پنهانـی 
ناهارخـوران یـک ابـزار اسـت تـا بتواننـد ارزش افـزوده زمین هـا و ویالهـای موجـود در منطقـه را بـاال 
ببرنـد. مـن هیـچ تردیـدی در این بـاره نـدارم. چـرا اصـرار دارنـد همـه چیـز را در ناهارخـوران درسـت 
کننـد؟ بـرای اینکـه ارزش افـزوده زمین هایشـان در زیـارت بـاال بـرود. بـرای همیـن هـم ناهارخـوران را 

در طـی ۲۰ سـال از جنـگل، بـه بلـوار شـهری تغییـر داده انـد.«

شهروند خبرنگار
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شورای پنجم و نجات جنگل ناهار خوران
کـه همیـن حاال هم حال روز خوشـی ندارد، در معرض دسـت انـدازی نهادها و  جنـگل ناهـار خـوران 
کـه دغدغـه زیسـت محیطی ندارنـد. همراهـی شـهرداری و بخشـی از شـورای  گرفتـه،  ح هایـی قـرار  طر

ح هـا هـم نقطه سـیاهی در عملکرد آن ها اسـت. گـرگان بـا ایـن طر چهـارم 
کـه اعضـای شـورای شـهر می گوینـد تنها چند  کابیـن نیسـت  کابیـن فقـط یـک ایسـتگاه و چنـد تـا  تلـه 
درخـت در آن سـر زنـی می شـود و یـا مقـدار مشـخصی از فضـای جنـگل را اشـغال می کنـد. بـه عقیـده 
کابیـن تنهـا آغـاز راه اسـت و ادامـه ایـن سیاسـت ها  گاهـان بـه مسـائل زیسـت محیطی، احـداث تلـه  آ

کوتاهـی ایـن جنـگل را از پـا درخواهـد آورد. در زمـان 
کابیـن در  کـه بـا تشـکیل پویـش مخالفـت بـا سـاخت تلـه  گـرگان  هوشـیاری فعـاالن زیسـت محیطی 
کرد،  کسـب  گرگانی را هم  جنـگل ناهـار خـوران آغـاز شـد و حمایـت بیش از سـه هزار نفر از شـهروندان 
گـرگان بـرای حفاظت از این جنگل بوده اسـت. این هوشـیاری  گام هـای مهـم جامعـه مدنـی  یکـی از 
کـه مخالـف تخریـب جنگل و  کاندیداهایـی  می توانـد در انتخابـات ۲۹ اردیبهشـت و بـا رای دادن بـه 

طرفـدار حفـظ محیط زیسـت هسـتند، بـه نتیجـه مطلـوب خود دسـت یابد.

شهروند خبرنگار
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نویسنده: سارا میکائیلی 
استان: اردبیل

شهر: سرعین
چالش ها:

• منابع طبیعی
گرم • آب 

گردشگری  •

کـه بـا داشـتن آبگرم هـای متعـدد شـهرتی بـرون مـرزی دارد، بـا مشـکات پایـه ای در  »سـرعین« 
زمینـه مدیریـت شـهری رو بـه روسـت. ایـن مشـکات می توانـد بـا توجـه جـدی مسـووالن حـل 
گردشـگران داخلی،  گردشـگری طبیعی و درمانی اش، عاوه بر  شـود و این شـهر با جاذبه های 
خ اقتصـاد شـهر سـرعین  کنـد و بدیـن ترتیـب نـه تنهـا چـر توریسـت های بین المللـی را جـذب 

کـرد. خواهـد چرخیـد، بلکـه فرصت هـای شـغلی فراوانـی را بـرای اسـتان اردبیـل ایجـاد خواهـد 
کشـور از میانه هـای بهـار تـا انتهـای  سـرعین یکـی از مهم تریـن مقصدهـای مسـافرت از سراسـر 
کیلومتری غـرب اردبیل واقع  کـه در ۳۰  تابسـتان اسـت. دلیـل اصلـی شـهرت ایـن شـهر کوچک 

گون اسـت. گونا گـرم بـا خـواص درمانـی  شـده، چشـمه های متعـدد آب 

»سرعین« می تواند قطب اقتصادی 
شمال غرب باشد

شهروند خبرنگار
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محمـد صبـوری، رییـس شـورای شـهر سـرعین در خصـوص اهمیـت توریسـتی ایـن شـهر بـا اشـاره بـه 
گردشـگری می گویـد: »سـرعین سـاالنه حـدود هشـت میلیـون  قابلیت هـای مناسـب  و  ظرفیت هـا 

گردشـگری ایـران اسـت.« مسـافر دارد و یکـی از ۱۴ شـهر نمونـه 
و  سـنگین،  ترافیـک  معبـر،  »سـد  می گویـد:  اسـت،  بانـک  کارمنـد  سـرعین  در  کـه  ل.  عاطفـه 
کشـیدن ندارنـد، تصویـر مـن و همشـهریانم از تابسـتان سـرعین  کـه جـا بـرای نفـس  پیاده روهایـی 
کـه بـا  ح جمـع آوری زباله هـا نیـز یکـی دیگـر از معضـالت بـزرگ سـرعین اسـت  اسـت. نابسـامانی طـر

می افزایـد.« مشـکل  ایـن  بـه  نامطبـوع اش  بـوی  گرمـا  فصـل  شـروع 
ایجـاد  گردشـگران موجـب رونـق اقتصـادی و  کـه بـدون شـک حضـور مسـافران و  او معتقـد اسـت 
اشـتغال در شـهر می شـود، امـا بـدون داشـتن برنامـه ای منسـجم نمی تـوان منتظر تغییـرات بزرگ در 

سـاختار شـهری سـرعین بـود.

شهر توریستی سرعین زباله دانی شده
محل انتقال و دفن فعلی زباله ها از مشـکالت اصلی سـرعین اسـت. به دلیل وجود سـفرهای متعدد 

کن این شـهر بسـیار باالست. به سـرعین و اطراف آن، میزان تولید زباله به نسـبت جمعیت سـا
کابیـن چنـد سـالی  کـه به دلیـل داشـتن پیسـت اسـکی و تلـه  کنان روسـتای آلـوارس  علـی الـف، از سـا
گردشـگری اسـتان اردبیـل محسـوب می شـود، می گویـد: »جـاده سـرعین بـه  کـه جـزو مناطـق  اسـت 
گردشـگران منطقـه اسـت، بـه زباله دانـی تبدیـل شـده اسـت. از  کـه یـک مسـیر پرتـردد بـرای  آلـوارس 
که  کـه به دلیـل بادگیـر بـودن منطقـه ایـن زباله هـا تـا حریـم روسـتا نیـز پخـش می شـوند  همـه بدتـر آن 
بـرای سـالمت روسـتاییان خطـری جـدی بـه شـمار می آیـد و هم چنیـن محیط زیسـت ایـن منطقـه را 

بـه نابـودی می کشـاند.«
که اطراف  گردشـگر را به این منطقـه آورد در حالی  او می گویـد: »چگونـه می تـوان سـاالنه صدهـا هـزار 
جاده هـا و ورودی شـهر سـرعین پـر از زبالـه و آشـغال اسـت؟ مـا بارهـا از شـورای شـهر و شـهرداری 
کننـد، امـا علی رغـم قول های مسـاعدی  کـه بـه ایـن موضـوع رسـیدگی  کرده ایـم  سـرعین درخواسـت 

کار عملـی و جـدی نیسـت.« کـه داده انـد، هنـوز خبـری از یـک 
کنونـی زباله هـا در بـاال  رضـا زنـده دل، شـهردار سـرعین در این بـاره توضیـح می دهـد: »محـل دفـن 
کنان آن منطقـه  دسـت سـرعین واقـع شـده و مـا فکـر می کنیـم مشـکالتی را بـرای شـهروندان و سـا
بـه وجـود آورده اسـت.« او می افزایـد: »مـکان دیگـری در پاییـن دسـت سـرعین تـدارک دیـده شـده و 

دریافـت مجوزهـای الزم بـرای تغییـر مـکان دفـن زباله هـا پی گیـری می شـود.«
کارشـناس امـور شـهری، بـا اشـاره بـه معضـل زبالـه در شـهر سـرعین می گوید: »متاسـفانه  شـهاب ع.، 
کـه بـه  کشـور اسـت، امـا در شـهرهایی  گیـر در سـطح  بحـث جمـع آوری و دفـن زبالـه یـک مشـکل فرا

گردشـگر بیشـتری را دارنـد، ایـن موضـوع بیشـتر بـه چشـم می آیـد.« دالیـل مختلـف امـکان جـذب 
کشـورهای توسـعه  گی های سـرعین در یکی از  کـه بـا الگوبـرداری از یک شـهر با ویژ او بـا اشـاره بـه ایـن 
یافتـه می تـوان بـه راه کارهـای مناسـبی رسـید، ادامـه می دهـد: »بایـد یـک عـزم همـه جانبـه بـرای 
کـه بـرای حـل ایـن  کارهـا و پروژه هایـی  کنـار  سـامان دهـی ایـن امـر وجـود داشـته باشـد. یقینـا در 

گرفـت.« مشـکل تعریـف می شـود بایـد جایـگاه ویـژه ای را نیـز بـرای آمـوزش همگانـی در نظـر 

تابستان ها سرعین به یک پارکینگ بزرگ تبدیل می شود
معضـل  هسـتند،  گریبـان  بـه  دسـت  آن  بـا  کنانش  سـا و  سـرعین  کـه  مشـکالتی  از  دیگـر  یکـی 
گذشـته و تنهـا در بیسـت  راه بندان هـای خیابان هـای شـهر اسـت. بـرای مثـال، در عیـد فطـر سـال 
کـه جمعیـت ایـن  و چهـار سـاعت سـی و هشـت هـزار خـودرو وارد سـرعین شـد و ایـن در حالـی اسـت 
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کمتـر از پنـج هـزار نفـر اسـت. شـهر 
ح »پیـاده  بـه نظـر می رسـد راه کار شـورای شـهر و شـهرداری سـرعین بـرای حـل معضـل ترافیـک طـر
ح توضیـح می دهـد:  شـهر« اسـت. محمـد صبـوری، رییـس شـورای شـهر سـرعین، دربـاره ایـن طـر
پیـاده شـهر سـرعین در خیابان هـای اصلـی اجرایـی می شـود تـا امـکان دسترسـی راحـت مـردم را بـه 

کنـد. کوچه هـا بهتـر  معابـر خیابان هـا و 
ح پیـاده شـهر ایـده خوبی  کـه طـر کارشـناس ارشـد معمـاری و شهرسـازی، معتقـد اسـت  حسـین ط. 
اسـت، امـا بـه تنهایـی نمی توانـد تمـام مشـکالت را برطـرف سـازد. او می گویـد: »سـرعین در فصـل 
کـردن ورود خـودرو بـه  گردشـگری عمـال بـه یـک پارکینـگ بـزرگ تبدیـل می شـود و طبیعتـا ممنـوع 

بخش هـای مرکـزی و پـر تـردد تنهـا بـه صـورت مقطعـی می توانـد مرهمـی بـر ایـن زخـم باشـد.«
ح پیـاده شـهر، ایجـاد جاذبه هـای دیگـری مثـل حمل  کنـار اجـرای طـر کارشـناس می گویـد: »در  ایـن 
گردشـگران نیـز  کـه بـا حیوانـات و حتـی دوچرخـه حمـل می شـود، معمـوال ایـده آل  و نقـل بـا درشـکه 
کنـد و هـم فرصـت تفریـح بـرای  کمـک  هسـت و می توانـد هـم بـه جـا بـه جایـی توریسـت ها در شـهر 
گرفتـن سـایر جوانـب انجـام شـود، فقط  ح پیـاده راه بـه تنهایـی و بـدون در نظـر  گـر طـر آن هـا بسـازد. ا
که مسـافران خسـته  ترافیـک و راه بنـدان را از یـک نقطـه بـه نقطه دیگری منتقل می کند، ضمن این 
و آزرده خاطـر می شـوند و ممکـن اسـت در آینـده مقصـد سـفرهای خـود را تغییـر دهند. شـورای شـهر 
کند.  بایـد بجنبـد و سـایر نهادهـای مسـوول را بـرای رفـع مشـکالت ایـن شـهر اقتصـادی مهـم بسـیج 
گردشـگری  کند، سـرعین قابلیت تبدیل شـدن به یک قطب  گـر شـورا در ایـن زمینـه پرقـدرت عمـل  ا

کشـور را دارد.« مهـم در شـمال غـرب 
امـا در ایـن میـان متولـی اصلـی حـل مشـکالت سـرعین، یعنـی شـورای شـهر، در ایـن دوره پرتنـش 
گرفتـه  کـه پنـج عضـو دارد، بـا از دسـت دادن دو عضـو خـود در آسـتانه انحـالل قـرار  بـود. ایـن شـورا 
کـه بیـش از هـر چیـز بـه تضعیـف نقـش مسـتقیم مـردم در حـل مشـکالت شهرشـان  اسـت. عاملـی 

می انجامـد.
در همین زمینه رییس شـورای شـهر سـرعین می گوید: »در سـفرهای مسـووالن اسـتان و اسـتان دار 
مـا  دلیـل  همیـن  بـه  و  نمی شـوند  دعـوت  جلسـات  بـه  شـهر  شـورای  اعضـای  سـرعین  بـه  اردبیـل 

کنیـم.« ح  نمی توانیـم مشـکالت شـهر را در سـفرهای مسـووالن اسـتانی مطـر
کـرد و شـورای شـهر آینـده سـرعین  حـال بایـد دیـد مـردم سـرعین در انتخابـات پیـش رو چـه خواهنـد 
تـا چـه انـدازه خواهـد توانسـت بـا قـدرت، انسـجام، و بـه دور از حاشـیه ها بـر این مشـکالت فائـق آید.
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نویسنده: ارسان بیرانوند 
استان: لرستان 

شهر: خرم آباد 
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• تغییر شاخص ها 

کـه از زمسـتان  بـا اعـام نتایـج انتخابـات شـورای شـهر در خرم آبـاد فراینـد طوالنـی انتخابـات 
سـال گذشـته در ایـن شـهر آغـاز شـده بـود بـه پایـان خود رسـید. نتایـج ایـن دوره از انتخابات از 

جهـات بسـیاری قابـل توجـه و تامـل اسـت.
جدیـد  شـورای  در  را  مـردم  رای  توانسـت  نفـر  یـک  تنهـا  خرم آبـاد  چهـارم  شـورای  عضـو   ۱۳ از 
تصمیـم  هسـتند.  جدیـد  اعضـای  نفـره،   ۹ شـورای  ایـن  دیگـر  عضـو  هشـت  و  آورد  دسـت  بـه 
کـه  شـهروندان خرم آبـادی بـه تغییـر اساسـی اعضـای شـورای شـهر پدیـده ای قابـل تامـل اسـت 
کنـد. ریشـه یابی آن می توانـد در قـرار دادن شـورای جدیـد در مسـیر درسـت نقـش مهمـی ایفـا 
که توجه  اما انتخابات این دوره شـورای شـهر خرم آباد به واسـطه منتخب اول این شـهر اسـت 

کرده اسـت. کشـور به خود جلب  مردم را در تمام 

شورای پنجم خرم آباد، از رای اعتراضی 
تا تخصص گرایی
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کرسی شورای شهر از دست فروشی تا 
غ و خـروس اشـتغال  کـه سـال ها در بـازار ایـن شـهر بـه فـروش مـر یـک شـهروند ۶۰ سـاله خرم آبـادی 
کسـب بیـش از ۴۰ هـزار رای  داشـت در ایـن دوره از انتخابـات شگفتی سـاز شـد. ولـی اهلل رسـتمی بـا 
بـه عنـوان نفـر اول شـورای پنجـم انتخـاب شـد. فاصلـه آرای او بـا نفـر دوم ایـن انتخابـات یعنـی تنهـا 

کوشـکی بیـش از ۲۸ هـزار رای می باشـد. بازمانـده شـورای چهـارم رسـتم 
بـدون  رسـتمی  اهلل  »ولـی  می گویـد:  پدیـده  ایـن  در بـاره  خرم آبـادی  روزنامه نـگاران  از  محمودونـد 
کـه حـاوی یکـی از عکس هـای دوران  داشـتن هیـچ سـتاد تبلیغاتـی و یـا حامـی مالـی هـر روز بنـری را 
جوانـی اش بـود روی دوش می انداخـت و در محـالت و خیابان هـای خرم آبـاد راهپیمایـی می کـرد.«
کاندیداهـا روبـرو شـد، امـا محبوبیـت  گفتـه او حضـور رسـتمی در انتخابـات ابتـدا بـا تمسـخر دیگـر  بـه 
کاندیداهـا بـه او پیشـنهاد ائتـالف و  کـه دیگـر  او بـه سـرعت در میـان مـردم افزایـش یافـت به گونـه ای 

کـه بـه وسـیله او رد شـد. همـکاری دادنـد، پیشـنهاداتی 
از ولـی اهلل رسـتمی بـه عنـوان دارنـده مـدرک فـوق لیسـانس زبـان انگلیسـی از دانشـگاه تهـران یـاد 
گرفتـه و از آمـوزش و  کـه در اوایـل انقـالب مشـمول تصفیـه نیروهـای سیاسـی مخالـف قـرار  می شـود 
کـه حـاوی نقل قول هـای جالبی از شکسـپیر  پـرورش اخـراج شـده اسـت. امـا خـود او در مصاحبـه ای 
کـه بـا مـدرک لیسـانس ادبیـات فارسـی وارد انتخابات شـده و تنها  کـرد  ج واشـنگتن بـود، اعـالم  و جـر

کـرده اسـت. بـه شـکل موقـت در بعضـی مـدارس لرسـتان تدریـس 

عوام گرایی یا رای اعتراضی؟
کنش های متفاوتی را در میان  رای ۴۰ هزار نفری ولی اهلل رسـتمی در این دوره انتخابات شـوراها وا
شـهروندان خرم آبـادی برانگیختـه اسـت. برخـی از فعالیـن اجتماعـی ایـن شـهر انتخـاب رسـتمی را 
نشـانه عوام گرایـی و بی توجهـی مـردم بـه سرنوشـت شهرشـان می داننـد. رضـا در این بـاره می گویـد: 
کـه مـردم چنـدان بـه شایسته سـاالری اهمیـت  کنیـد، می بینیـد  گـر بـه رای اول شـورای شـهر نـگاه  »ا

نمی دهنـد.«
در مقابـل، بسـیاری از شـهروندان خرم آبـادی رای بـاالی او را بـه عنـوان اعتراضـی علیـه شـوراهای 
گذشـته و عملکـرد مدیـران شـهری در زمینه هـای مختلـف تفسـیر می کننـد. بـه عقیـده بابـک، رای 
که او هم  شـهروندان خرم آبادی به آقای رسـتمی نشـانه هم دلی مردم با دست فروشـان شـهر اسـت 
جزئـی از آن هـا اسـت. او در توضیـح می گویـد: »رفتـار ناشایسـت ماموران شـهرداری با دست فروشـان 

کـه همـراه بـا تحقیـر و حتـی ضـرب و شـتم آن هـا بـود باعـث اقبـال مـردم بـه یـک دسـت فروش شـد.«
کـه این پدیده تنها مختص به خرم آباد نیسـت و در شهرسـتان رشـت  مصطفـی هـم بـا اشـاره بـه ایـن 
کبان توانسـت ۱۵ هزار رای به دسـت بیاورد، می گوید: »رای باالی مردم به آقای رسـتمی  هم یک پا
گذشـته شـورا، با سوءاسـتفاده از امکانات و زد و  که در ادوار  نشـانه اعتراض مردم به نخبگانی اسـت 
گرفتن رشـوه و زیرمیزی به ثروت های هنگفت رسـیده اند.« بندهـای سیاسـی و بـه قـول معـروف، با 

کنـد می تواند  گـر آقـای رسـتمی بـه شـعارهای خـود بـرای مقابلـه بـا فسـاد عمـل  بـه عقیـده مصطفـی ا
به دلیـل همیـن  را  رسـتمی  ولـی اهلل  بـه  مـردم  تبدیـل شـود. مصطفـی عالقـه  مانـدگاری  بـه چهـره 
کـه خـود را در ایـن جمـالت طرفدارانـش نشـان مـی داد: او  شـعار مقابلـه بـا فسـاد می دانـد. عالقـه ای 

غ دزد شـود! کـه در شـورا شـترمر غ دزدی  غ فـروش اسـت، نـه تخـم مـر مر

بهبود شاخص تخصص گرایی در شورای جدید
و  کنـش سـمبولیک  بـه عنـوان یـک  را  بـه ولـی اهلل رسـتمی  بـاالی شـهروندان خرم آبـادی  گـر رای  ا
گفت در ایـن دوره در مجموع خرم آبادی ها  گرفتـه و آن را اسـتئناء قـرار دهیم، باید  اعتراضـی در نظـر 
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کاندیداهـا بهـای بیشـتری دادنـد. بـه تخصـص 
گفتـن مـردم بـه چهره هـای ورزشـی و هنـری بـه رغـم  گی هـای ایـن دوره از انتخابـات نـه  یکـی از ویژ
مجـدد  ورود  عـدم  بـه  نسـبت  »حساسـیت ها  می گویـد:  در این بـاره  بابـک  بـود.  آن هـا  محبوبیـت 
کـه با وجود محبوبیت داشـتن برخـی از آن ها  هنرمنـدان و ورزشـکاران بـه شـورا تـا جایـی پیـش رفت 
در میـان مـردم امـا انتقادهایـی در فضـای مجـازی بـه وجـود آمـد و در نهایـت مـردم در دوره پنجـم، 
کننـد و بـا نگاهـی تخصصی و نه  ترجیـح دادنـد از ورود مجـدد ایـن قشـر از جامعـه بـه شـورا جلوگیـری 

کردنـد.« صرفـا احساسـی، نماینـدگان خـود را انتخـاب 
تحصیـالت  بـا  افـرادی  خرم آبـاد  شـهر  شـورای  جدیـد  منتخبـان  بیـن  در  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  او 
طـور  همیـن  و  بابایـی(،  )سـجاد  عمـران  مهنـدس  پنـاه(،  علـی  )مهـرداد  شهرسـازی  فوق لیسـانس 
که  اسـاتید دانشـگاه بـا عالیـق زیسـت محیطی )زهـرا نظـری( حضـور دارنـد، اظهـار امیـدواری می کنـد 

کنـد. نـگاه  بـه مشـکالت عدیـده خرم آبـاد  بـا رویکـردی علمـی و تخصصـی  شـورای جدیـد 

ترکیب سیاسی و نقش جامعه مدنی
گـر چـه هم زمانـی انتخابـات پنجمیـن دوره شـورای شـهر بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری و فضـای  ا
گرایـش مـردم بـه لیسـت های اصالح طلبـان و بعضـا اصول گرایـان در  دو قطبـی حاصـل از آن سـبب 
گسـترده ای در خرم آبـاد نداشـته و  شـهرهایی ماننـد مشـهد، تهـران و قـم شـد، امـا ایـن فضـا بازتـاب 
گفت شـورای پنجم این شـهر در مجموع شـورایی غیر جناحی اسـت. از ۹ منتخب شـورای  می توان 
شـهر خرم آبـاد سـه نفـر اصالح طلـب، دو نفـر اصول گـرا و ۴ نفـر مسـتقل هسـتند. از دیگـر نشـانه های 
کوشـکی بـا  کاندیـدای اصالح طلـب یعنـی رسـتم  غیـر جناحـی بـودن ایـن شـورا می تـوان بـه انتخـاب 
حمایـت نماینـده اصول گـرای خرم آبـاد در مجلـس یعنـی محمـد رضـا محمـد رضـا ملکشـاهی اشـاره 
و  اصالح طلـب  دوگانـه  بـر  کامـال  خرم آبـاد،  در  سیاسـی  صف بندی هـای  می دهـد  نشـان  کـه  کـرد 

اصول گـرا منطبـق نیسـت.
انتخابـات شـورای شـهر خرم آبـاد از نظـر حضـور فعالیـن جامعـه مدنـی ماننـد روزنامه نـگاران، فعالیـن 
محیط زیسـت، و یا فعالین حقوق زنان هم محل تامل اسـت. از ۹ منتخب شـورای شـهر تنها خانم 
زهـرا نظـری خـود را بـه عنـوان فعـال زیسـت محیطی و عالقه منـد بـه مسـائل جامعـه مدنـی معرفـی 
کـه هـر چنـد امیـد بخـش اسـت امـا بـا توجـه بـه جمعیـت جـوان و تحصیل کـرده خرم آبـاد  کـرده اسـت 
کافـی بـه نظـر نمی رسـد. بـه همیـن دلیـل فعالیـن جامعـه مدنـی خرم آبـاد بایـد بـا اعتمـاد بـه نفـس 
بیشـتری فعاالنـه در عرصـه مسـائل شـهری حاضـر شـده تـا بتواننـد در دوره هـای بعـد خـالء موجـود 

کننـد. را پـر 

چشم انداز شورای پنجم خرم آباد
کوچـک ولـی اسـتوار  گامـی  گـر نـه یـک پیشـرفت بـزرگ، امـا بایـد  انتخابـات شـورای پنجـم خرم آبـاد را ا
کـرد. البتـه هنـوز عالیـق قومـی و طایفـه ای در  بـه سـوی تغییـر فرهنـگ انتخاباتـی ایـن شـهر تلقـی 
انتخاب هـای سیاسـی مـردم نقـش مهمـی ایفـا می کننـد، امـا بـه نظـر می رسـد امتنـاع مـردم از رای 

گرفـت. دادن بـه خواننـدگان و نوازنـدگان و ورزشـکاران در دور جدیـد را بایـد بـه فـال نیـک 
گذشـته تغییـر نکـرد. مانند دوره چهـارم، در  حضـور زنـان در شـورای جدیـد خرم آبـاد نسـبت بـه دوره 
ایـن دوره نیـز یـک زن توانسـته آرای الزم بـرای حضـور در شـورا را به دسـت آورد. این مسـاله می تواند 
که  کـه در اسـتانی مانند سیسـتان و بلوچسـتان  محـل تامـل و انتقـاد باشـد بـه ویـژه بـا توجـه بـه ایـن 
به نسـبت سـنتی تر از اسـتان لرسـتان اسـت، تعداد قابل توجهی از زنان توانسـته اند وارد شـوراهای 

شـهر و روسـتا شوند.

شهروند خبرنگار

۴۲۸

شورای پنجم خرم آباد، از رای اعتراضی تا تخصص گرایی



بـا ایـن حـال فعالیـن اجتماعـی خرم آبـاد بـه عملکـرد شـفاف و بـه دور از فسـاد شـورای جدیـد امیـدوار 
گسـترش اسـتفاده از فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی باعث نظارت  هسـتند. به عقیده آن ها 
ح مـداوم  بیشـتر شـهروندان بـر عملکـرد اعضـای شـورای شـهر شـده و راه را بـرای پرسـش گری و طـر

کـرده اسـت. مطالبـات از آن هـا فراهـم 

شهروند خبرنگار

۴۲۹

شورای پنجم خرم آباد، از رای اعتراضی تا تخصص گرایی



نویسنده: عاطفه مرادی 
استان: البرز

ج کر شهر: 
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• زنان شورای پنجم

ج بعـد از  کـر بـا اعـام نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، شـورای شـهر 
کان شـهر را بعـد از چهـار دوره بـه اصاح طلبـان  دو دهـه دگرگـون شـد و مـردم مدیریـت ایـن 

سـپردند.
تغییـر  آن هـا  دادنـد:  کان شـهر  ایـن  مدیریـت  بـه  روشـنی  پیـام  انتخـاب  ایـن  بـا  ج  کـر مـردم 
ج دو زن و یازده  کر می خواهند و از وضعی موجود راضی نیسـتند! در میان شـورای سـیزده نفره 
کاندیداهای  کثریـت قریب بـه اتفاق، از میـان  مـرد حضـور دارنـد. دوازده تـن از ایـن افـراد، یعنـی ا

لیسـت امیـد هسـتند.

پایان چهار دوره تسلط اصول گرایان بر 
شورای کرج

شهروند خبرنگار

۴۳۰

ج کر پایان چهار دوره تسلط اصول گرایان بر شورای 



پایان ریاست چهار دوره ای دادگو
ج در انتخابـات اولیـن دوره شـوراها برنـده شـد و  کـر محمـود دادگـو، شـهردار سـال های ۷۲ تـا ۷۶ 

ج درآمـد. کـر بدیـن ترتیـب بـه عضویـت شـورای شـهر 
ج رسـید. سـمتی  کر با پیروزی او در دوره دوم انتخابات شـوراها، او این بار به ریاسـت شـورای شـهر 
کنـون ادامـه دارد. محمـود دادگـو حـاال بایـد بـا ریاسـت پانـزده  کـه از دور دوم شـورای شـهر تـا هـم ا
کند و صندلی اش را برای یکی از منتخبان اصالح طلب  ج خداحافظی  کر سـاله اش بر شـورای شـهر 

کند. ج خالـی  کـر پنجمیـن دوره شـورای شـهر 
گرایـان تشـکیل می دادنـد، امـا در  ج را اصـول  کـر کثریـت اعضـای چهـار دوره پیشـین شـورای شـهر  ا

ایـن دوره مـردم در انتخابـات سرنوشـتی دیگرگـون را بـرای ایـن شـهر رقـم زدنـد.

کم می شود ج حا کر شایسته ساالری و تخصص گرایی در 
کرجـی، مـدرس رشـته معمـاری در دانشـگاه آزاد واحـد هشـتگرد  گـرد، منتخـب جـوان  سـارا دشـت 
دیگـر  عضـو  بیرانونـد،  بزنـی  فریـده  اسـت.  معمـاری  آتلیـه  گ  وبـال نویسـنده  هم چنیـن  او  اسـت. 
ع دومیـن نفـر از لیسـت امیـد شـورای شـهر  دانشـجوی دکتـرای جامعـه شناسـی اسـت. عبـاس زار
کارشـناس ارشـد  ع  کالن شـهر را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. زار ج، بیشـترین رای مـردم ایـن  کـر
اسـت. محمـد  ج  کـر کاربـردی شـهرداری  رییـس دانشـگاه جامـع علمـی  و  اسـت  مدیریـت شـهری 
ج در مجلـس  کـر کارشـناس ارشـد مدیریـت دولتـی، نماینـده اسـبق مـردم  حسـین خلیلـی اردکانـی، 
کرجی هـا  شـورای اسـالمی، خواهـرزاده سـید محمـد خاتمـی، رییـس جمهـور دوره اصالحـات اسـت. 
کامـال متفـاوت را بـرای مدیریـت ایـن شـهر  بـا رای دادن بـه او و دیگـر اعضـای لیسـت امیـد، نگرشـی 

کـه جملگـی در لیسـت امیـد بودنـد را بـرای شـورا برگزیدنـد: برگزیدنـد. آن هـا ایـن افـراد 

ع  ۱- آقای عباس زار
۲- آقای محمدحسین خلیلی اردکانی

۳- آقای مهدی حاجی قاسمی
۴- آقای منصور وحیدی

کلیشمی ۵- آقای غدیر مهدوی 
۶- آقای احد رسولی

کبر سلیم نژاد ۷- آقای ا
۸- آقای حسین محمدی

گرد ۹- خانم سارا دشت 
۱۰- آقای محمد نبیونی

۱۱- خانم فریده بزنی
۱۲- آقای رحیم خستو

ج اله ایلیات ۱۳- آقای فر

گفتند مردم عاوه بر اصول گرایان به لیست های جعلی هم »نه« 
کرجـی می گویـد: در دوره تبلیغـات یکـی از اتفاقـات قابـل توجـه در شـهر  فـواد پ. فعـال رسـانه ای 
گویـی آن هـا بـه  ج، انتشـار لیسـت هایی بـه نـام اصـالح طلبـی از سـوی رقیبـان اصالح طلبـان بـود.  کـر
کـه دیگـر در ایـن شـهر رای ندارنـد و بدیـن ترتیب سـعی در فریب مردم داشـتند.  خوبـی می دانسـتند 
کـه حتـی از سـوی برخـی اصول گرایـان نیـز  گفتـه او از میـان اسـامی منتشـر شـده در آن لیسـت  بـه 

شهروند خبرنگار

۴۳۱

ج کر پایان چهار دوره تسلط اصول گرایان بر شورای 



کنـون می گویـد از وجـود نامـش در آن  کـه او نیـز ا تقبیـح شـد، تنهـا یـک نفـر بـه شـورای شـهر راه یافـت 
لیسـت بی خبـر بـوده اسـت. اثبـات چنیـن موضوعـی سـخت نیسـت، او می توانـد از مراجـع قانونـی 

کننـد. بخواهـد ایـن موضـوع را پی گیـری 
ج را یـک آسـیب و نگرانـی جـدی می دانـد  کـر فـواد پ. نگـرش قومـی برخـی افـراد در مدیریـت شـهری 
گفـت ایـن جـا خانـه دوم همـه اقوامی  ج شـهری مهاجرپذیـر اسـت و در واقـع می تـوان  کـر و می گویـد: 
کـه  گرفتـه از ایـن جهـت  کوچـک« لقـب  کالن شـهر »ایـران  ج زندگـی می کننـد. ایـن  کـر کـه در  هسـتند 
ج و جلـب رای از طریق  کـر از همـه اسـتان ها مهاجـر دارد. دامـن زدن بـه اختالفـات قومـی و زبانـی در 
ج موظفنـد از  کـر ج صدمـات جـدی بزنـد. مدیـران منطقـه ای در  کـر ایـن موضـوع می توانـد بـه آینـده 
کنند، از این رو، رای آوردن لیسـت امید  کـه باشـند، بـه همه مردم توجه و رسـیدگی  هـر یـک از اقـوام 
بـا رویکـرد احتـرام بـه همـه اقـوام می توانـد تنـوع و تکثـر در عین همزیسـتی سـازنده و مسـالمت آمیز را 

بـه همراه داشـته باشـد.
کمتـر شـده، امـا نگـرش  ج یـک نفـر  کـر گفتـه فـواد پ. هرچنـد تعـداد زنـان در ایـن دوره از شـورای  بـه 
کمتـر شـده اسـت. در واقـع مـردم بـر اسـاس جنسـیت انتخـاب نکرده انـد، بلکـه بـا  زن سـتیزانه هـم 
اعتمـاد بـه لیسـت حزبـی، بـه ائتـالف نیروهـای متخصـص و شایسـته رای دادنـد. البتـه ایـن نقـد بـه 
که  کرد  کـم بـود، امـا بـه ایـن نکته هـم باید توجـه  کـه چـرا تعـداد زنـان در لیسـت امیـد  جـا وجـود دارد 
کـه متاسـفانه رد صالحیـت شـدند. یـک بـرد  کاندیـدا بودنـد  زنـان شایسـته ای مثـل رویـا بلـوری نیـز 
کـرد بـرای دوره هـای  بـزرگ در ایـن انتخابـات، رای دادن بـه لیسـت حزبـی بـود، حـاال بایـد تـالش 

کیفیـت و ترکیـب جنسـیتی لیسـت امیـد را بـه نفـع زنـان تغییـر داد. بعـدی 

کنانش از تهران مهم تر است ج برای سا کر مشارکت باال یعنی 
کرجـی، چـه  میـالد پالیـزدار، فعـال مدنـی، می گویـد: در دوره هـای پیشـین انتخابـات، اغلـب فعـاالن 
فعـاالن سیاسـی اصالح طلـب، چـه فعـاالن جنبش هـای مدنـی، فعالیت شـان را بـه تهـران منتقـل 
ج را تغییـر دهنـد. فضـای هیجانـی انتخاباتـی در  کـر می کردنـد، امـا در ایـن دوره ماندنـد تـا سرنوشـت 
ج بـه تهران در انتخابات شـوراها  کر کـه معمـوال افـراد فعال تر به دلیـل نزدیکی  پایتخـت طـوری اسـت 
و هم چنیـن مجلـس شـورای اسـالمی، جـذب تهـران می شـوند، در آن جـا فعالیـت می کننـد و همـان 
کـه انـگار سرنوشـت تهـران برایشـان  کنـون رفتـار فعـاالن طـوری بـود  جـا هـم رای می دهنـد. یعنـی تا
کثـر انتخابات هـا نتیجـه را بـه اصولگرایـان  ج بـود. بـه همیـن جهـت تحول خواهـان در ا کـر مهم تـر از 

گـذار می کردنـد. وا
ج بمانند و مردم را به مشـارکت بیشـتر و موثرتر  کر گرفتند در  گفته او در این دوره فعاالن تصمیم  به 
کرد  کمک  کننـد. بـودن لیسـت امیـد متشـکل از ائتـالف نیروهـای اصالح طلـب نیز به مـردم  تشـویق 

کنند. از رای دادن بی هـدف و بـدون شـناخت پرهیز 
ج بـه دسـت  کـر کـه شـورای شـهر  در تاریـخ تشـکیل شـوراهای شـهر و روسـتا ایـن نخسـتین بـار اسـت 
کارنامـه شـورای شـهر پنجـم در انتخـاب مـردم بـرای  اصالح طلبـان مدیریـت خواهـد شـد و در واقـع 

ششـمین دوره شـورای شـهر تاثیرگـذار خواهـد بـود.

شهروند خبرنگار

۴۳۲

ج کر پایان چهار دوره تسلط اصول گرایان بر شورای 



نویسنده: مسعود سیار 
گیان استان: 

شهر: رشت
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• زنان شورای پنجم 

 

بـا برگـزاری انتخابـات شـوراهای شـهر و روسـتا، مـردم شـهر رشـت هـم منتخبـان خـود را راهـی 
کردنـد. در جمـع منتخبـان ایـن دوره، یکـی از پدیده هـای ایـن دوره از انتخابـات  شـورای پنجـم 
کشـور را بـه خـود  کـه در روزهـای منتهـی بـه انتخابـات توجـه بسـیاری از شـهروندان در سـطح 
که  کـرده بـود نیـز وجـود دارد. محمـد حسـن علی پـور کسـبخی، یکـی از رفتگران شـهر بود  جلـب 
کسـب بیـش از ۱۸  کسـبخی در نهایـت بـا  گذاشـت. علی پـور  در ایـن دوره خـود را بـه رای مـردم 

هـزار رای بـه عنـوان نفـر پنجـم شـورای شـهر رشـت بـه ایـن نهـاد راه یافـت.

رشت و پدیده انتخابات شورای پنجم

شهروند خبرنگار

۴۳۳

رشت و پدیده انتخابات شورای پنجم



کاهش اعضای زن
هرچنـد بنـا بـر آخریـن تغییـرات در قانـون شـهرداری ها و شـوراهای شـهر و روسـتا، تعـداد ۱۵ نفـره 
کاهـش یافـت، امـا در مجمـوع از تعـداد منتخبـان زن در ترکیـب شـورا  شـورای شـهر رشـت بـه ۱۱ نفـر 
)فرانـک پیشـگر و فاطمـه  ترکیـب اعضـای شـورای شـهر دوره چهـارم، دو زن  کاسـته شـد. در  هـم 
کـه در آن انتخابـات یکـی رتبـه دوم )فرانـک پیشـگر( و دیگـری رتبـه دهـم  شـیرزاد( حضـور داشـتند 
کـرده بـود. امـا در ایـن دوره در جمـع ۱۱ منتخـب نهایـی، فاطمـه شـیرزاد  کسـب  )فاطمـه شـیرزاد( را 
گرفـت و بـه عنـوان عضـو البـدل انتخـاب شـد.  نفـر آخـر منتخبـان شـد و خانـم پیشـگر در رتبـه ۱۳ قـرار 
گـر تعـداد اعضـای شـورای شـهر رشـت همـان ۱۵ عضـو باقـی می مانـد، هـر دو بایـد  بـه تعبیـری دیگـر، ا
بـه طـور مسـتقیم بـه شـورا راه میافتنـد، امـا بـا توجـه بـه تغییرات، شـورای تـازه تنها یـک زن را در بین 

اعضـای خـود خواهـد دیـد.
کـه آرای  بـا مقایسـه تعـداد آرای ایـن دو نفـر در دو انتخابـات دوره چهـارم و پنجـم متوجـه می شـویم 
خانم پیشـگر تقریبا ثابت مانده، اما آرای خانم شـیرزاد تقریبا دو برابر شـده اسـت. خانم پیشـگر در 
که رتبه دوم را به دسـت آورده بود، ۱۵ هزار و ۳۴۶ رای را به خود اختصاص داده بود،  دوره چهارم 
کسـب ۱۵ هـزار و ۹ رای بـه رتبـه سـیزدهم رسـید و در جمـع اعضـای البـدل قرار  و در ایـن انتخابـات بـا 
کسـب ۸ هـزار و ۶۵۸ رای شـده بـود، در ایـن  کـه در دوره چهـارم موفـق بـه  گرفـت. امـا خانـم شـیرزاد 
کـرد. هرچنـد رتبـه اش نسـبت بـه دوره قبـل یـک رتبـه نـزول داشـت  کسـب  دوره ۱۶ هـزار و ۳۰۴ رای 

کرد. امـا بـه عنـوان نفـر آخـر به شـورا راه پیـدا 

تغییر ترکیب اعضای شورا
اعضـای  از  اینکـه  بـا  بـود.  تامـل  قابـل  بعـد  یـک  از  هـم  رشـت  شـهر  شـورای  اعضـای  ترکیـب  تغییـر 
کردنـد، امـا ترکیـب تخصصـی ایـن شـورا هـم تـا  سـابق تنهـا ۴۰ درصدشـان بـه شـورای جدیـد راه پیـدا 
حـدودی تغییـر یافـت. در ترکیـب شـورای چهـارم تعـداد زیـادی مهنـدس عمـران و راه و سـاختمان 
کاری خـود داشـتند. البتـه در ترکیـب ابتدایـی  کارنامـه  کـه البتـه سـوابق متنوعـی را در  وجـود داشـت 
آن شـورا، بـا حضـور یـک پزشـک، دو حقوقـدان، یـک معلـم، یـک فعـال رادیـو تلویزیونـی و تعـداد 
زیـادی مهنـدس عمـران ترکیـب تخصصـی آن را بـا وجـود عـدم تـوازن، تنـوع داشـت. امـا ایـن ترکیـب 
که اسـتاد  در همـان ابتـدا دچـار تغییراتـی شـد. ابتـدا منتخب اول آن دوره )رضا جمشـیدی چناری( 
گیـالن بـود، به دلیـل ادامـه تحصیـل در امریـکا از عضویـت در شـورا اسـتعفا داد.  ژئوتکنیـک دانشـگاه 
در ادامـه عمـر شـورا هـم عضـو پزشـک )منوجهـر جمالـی( شـورا، بـه عنـوان نماینـده مجلـس از شـهر 
کـرد. در دوره پنجـم امـا هرچنـد  کنارگیـری  رودبـار انتخـاب شـد و از عضویـت در شـورای شـهر رشـت 
میـزان »عمرانی «هـا بـه ماننـد دوره قبـل نیسـت امـا هم چنان بـا ترکیب مطلوب یک پارلمان شـهری 

فاصلـه دارد.

رد پای سیاسیون
کـه در سـابقه خـود دو  بـه احمـد رمضانپـور نرگسـی رسـیده اسـت  از انتخابـات  رای اول ایـن دوره 
دوره نمایندگـی مجلـس در دوره پنجـم و ششـم را دارد. او پـس از مجلـس ششـم در تمـام دوره هـای 
کـرد امـا همـواره توسـط شـورای نگهبـان ردصالحیـت  انتخابـات مجلس هـای بعـدی هـم ثبت نـام 
کـه دوره قبـل هـم نامزد شـورای شـهر رشـت شـده بـود، این بار توانسـت بـه عنوان  شـد. فرهـام زاهـد 
کـه در اولیـن دوره  کوچک تـر فیـاض زاهـد اسـت  نفـر چهـارم بـه شـورا راه بیابـد. فرهـام زاهـد، بـرادر 
شـورای شـهر رشـت به شـورا راه یافته بود و عنوان سـخن گویی شـورا را برعهده داشـت. او چند وقت 
بعـد بـرای حضـور در انتخابـات مجلـس ششـم از شـورا اسـتعفا داد ولی بـه مجلس هـم راه نیافت. در 
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جمع منتخبین این دوره، ۵ نفر )حاجی پور، علوی، رسـولی، جذب و شـیرزاد( از اعضای دوره قبل 
کـه مـورد حمایـت اصالح طلبـان و اعتدالیـون  هـم باردیگـر انتخـاب شـدند. از جمـع »لیسـت امیـد« 
قـرار داشـت، تنهـا ۳ نفـر توانسـتند بـه جمـع ۱۱ نفـره منتخبـان شـورای شـهر راه یابنـد. ۴ نفـر دیگـر از 
ایـن لیسـت در جمـع اعضـای علی البـدل قـرار دارنـد. از نـکات جالـب »لیسـت امیـد« در شـهر رشـت 

بی توجهـی بـه نامزدهـای زن در لیست شـان بـود.
از دیگـر نـکات جالـب نتایـج انتخابـات شـوراها در رشـت، راهیابـی مجـدد رضـا رسـولی، عضـو سـابق 
کـه پرونـده ای در زمینـه تخلفـات مالـی مربـوط بـه سـال  شـورای شـهر بـه شـورای تـازه بـود، در حالـی 
۹۲ در مورد او در دادگسـتری در جریان بوده و حتی در برهه ای نیز به بازداشـت او انجامیده اسـت. 
رسـولی در دوره چهـارم بـه عنـوان عضـو علی البـدل انتخـاب شـد و بعدهـا بـه ترکیـب شـورای چهـارم 

اضافه شـد.

انتخابات و آغازی دوباره
کـه از مـرداد مـاه فعالیـت رسـمی خـود  انتخابـات بـه پایـان رسـیده و ترکیـب اعضـای شـورای بعـدی 
از مهم تریـن خلل هـای  ایـن وجـود هم چنـان یکـی  بـا  کـرد مشـخص شـده اسـت.  آغـاز خواهنـد  را 
کـه اتفاقـا نامزدهـای  انتخابـات ارائـه برنامـه توسـط نامزدهـا بـود. بـه جـز تعـداد معـدودی از نامزدهـا 
گردشـگری، محیط زیسـت  جـوان هـم بودنـد و در تبلیغـات خـود اولویت هایـی هم چـون توجـه بـه 
کـرده بودنـد، غالـب نامزدهـا بـه جـای ارائـه برنامـه  و یـا مرمـت  بافت هـای اصیـل شـهری را برجسـته 

مـدون، بـه سـمت ها و سـابقه های پیشـین خـود اهمیـت بیشـتری می دادنـد.
کـه تجربـه  کـرد  کار خواهـد  گرفتـه و آغـاز بـه  پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا در حالـی شـکل 
کـه هـم تلـخ بـود و هـم شـیرین. هـم فسـاد  چندیـن دوره قبـل را پیـش روی خـود دارد. تجربه هایـی 
و اختـالس و سـوء اسـتفاده های فراوانـی را بـه خـود دیـد و هـم ابزارهـای حساب کشـی و تحقیـق و 
گذشـته سـال ها از تولـد ایـن نهـاد، شـوراها هم چنـان یـک نهـال نـو  کـرد. بـا وجـود  تفحـص را تجربـه 
کارآیـی اش نیازمنـد حضـور نهادهـای مردمـی و جامعـه مدنی به  کـه بـرای تقویـت و افزایـش  پـا اسـت 
کـه فضـای پیـش و پـس از انتخابات  عنـوان اهـرم فشـار و ناظـر بـرای پیشـبرد امـور اسـت. دغدغـه ای 

می توانـد بـه شـکل دهی و توانمنـد سـازی اش یـاری رسـاند.
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نویسنده: مازیار
استان: خراسان جنوبی 

کاشمر  شهر: 
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• جوانان 

کاشـمر هم پس از انتخابات ۲۹ اردیبهشـت مشـخص شـد. بیش  تکلیف پنجمین شـورای شـهر 
گرفتنـد چهـار نفـر از  کاشـمر بـه پـای صندوق هـای رأی رفتنـد و تصمیـم  از ۴۷ هـزار نفـر از اهالـی 
کان شـهر خـود  اعضـای شـورای چهـارم را در شـورای جدیـد هم چنـان در مدیریـت و نظـارت 
که دو نفر از اعضای شـورای قبلی نیز در فهرسـت علی البدل های  کنند. جالب توجه این  حفظ 
گرفته انـد. بـه بیـان دیگـر از ترکیـب ۹ نفـره شـورای چهـارم، ۶ نفـر در ترکیـب  شـورای جدیـد قـرار 
که برخاف دور پیشـین با ۷ نفر  اصلی و ذخیره شـورای پنجم حضور خواهند داشـت؛ شـورایی 

کاشـمر بی تغییـر مانـد. تشـکیل خواهـد شـد. بـه تعبیـری، حـدود ۶۰ درصـد ترکیـب شـورای شـهر 
کاشـمر در اختیار اصاح طلبـان و هم دالن  کثریـت ترکیـب پنجمیـن شـورای شـهر ۱۶۸ هزار نفری  ا
دولـت اعتدال گـرای روحانـی اسـت؛ هرچنـد چهره هـای مسـتقل و اصول گرا نیز در شـورای جدید 

حضـور دارند.

شورای جدید کاشمر؛ جوان تر اما »مردانه«
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این نفر نخست!
کاشـمر، مهنـدس علـی اسـماعیل پور شـد. او حـدود ۱۱ هـزار  نفـر نخسـت انتخابـات شـورای پنجـم 
کـه یـک زن بـود حـدود ۹ هـزار  کـرد. قابـل اشـاره این کـه نفـر نخسـت انتخابـات دور قبـل  کسـب  رأی 

رأی داشـت.
گذاشـت.  اسـماعیل پور از فهرسـت مشـهور بـه »حامیـان وفـاق مـردم و اصنـاف« پـا بـه شـورای شـهر 
کنـار دو فهرسـت اصلـی دیگـر )متعلـق بـه دو اردوگاه سیاسـی  کـه در انتخابـات اخیـر، در  فهرسـتی 
کـرد و تبلیغـات خوبی هم  کاشـمر خودنمایـی  کشـور، اصالح طلبـان و اصول گرایـان( در سـطح  اصلـی 

داشت.
کـه بـه شـورای شـهر راه یافـت؛  جالـب توجـه این کـه اسـماعیل پور تنهـا نامـزد فهرسـت اصنـاف بـود 
هیچ کـدام از شـش نامـزد دیگـر ایـن لیسـت حتـی در صف سـه نامزد علی البـدل قرار نگرفتنـد. چرایی 

کـرد. ایـن را بایـد در پیشـینه و شـهرت اسـماعیل پور جسـتجو 
کاشـمر،  کاشـمر بـوده و در میـان بسـیاری از اقشـار اجتماعـی  او شـهردار سـال های نـه چنـدان دور 

فـردی شـناخته شـده اسـت.
کـه  او  اسـت؛  عمـران  مهندسـی  در  کارشناسـی  مـدرک  دارای  و  دارد  سـن  سـال   ۴۷ اسـماعیل پور 
کاشـمر و نیـز مسـئولیت شهرسـازی و معمـاری  کارنامـه اش مسـئولیت دفتـر فنـی دانشـگاه آزاد  در 
کاشـمر را دارد، سـه سـال هم در نیمه نخسـت دهه ۸۰ شـهردار رباط سـنگ بوده اسـت و  شـهرداری 

کاشـمر بـرای دو سـال. پـس از آن، معـاون شـهردار 
کاشـمر، چهـل و سـومین شـهردار  وی از پاییـز ۱۳۸۸ و بـه پشـتوانه رأی تمـام اعضـای شـورای وقـت 
شـهر شـد و برای چهار سـال در این مقام باقی ماند. پاییز ۱۳۹۲ و پس از تغییر ترکیب شـورای شـهر، 

او از مقـام خـود اسـتعفا داد.
کاشـمر حضـور دارد و پشـتوانه رأی نخسـت، امـکان تحرک  حـاال او بـار دیگـر در رأی مدیریـت شـهری 

بیشـتری بـه وی می دهـد.

دو نفر بعدی شورای جدید
کاشـمر، محمد صادقی طرقی شـد؛ او حـدود ۱۷۰۰ رأی  پـس از اسـماعیل پور، دومیـن انتخـاب مردم 
کمتـر از نفـر نخسـت داشـت. نکتـه جالـب توجـه این کـه صادقـی در انتخابـات قبل، به عنـوان آخرین 
که پزشـک اسـت، حـدود ۸۰ درصد بیـش از دور قبل،  نفـر )منتخـب نهـم( عضـو شـورا شـده بـود. وی 
گرفته اسـت. کارنامـه و عملکـرد صادقـی مورد تأییـد موکالنش قرار  کـرده؛ بـه بیـان دیگـر،  کسـب  رأی 

گذاشـته، سـابقه  کـه از فهرسـت مـورد حمایـت اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان پـا بـه شـورا  صادقـی 
نایـب رییسـی شـورا دارد و در سـال ۱۳۹۵ نیـز پزشـک نمونـه شـده اسـت.

کیـد  قابـل اشـاره این کـه او بـه مسـئله »سـالمت« بیـش از درمـان بهـا می دهـد و در برنامه هایـش تا
کـه شـورا می توانـد بـرای رسـیدگی بهتـر بـه سـالمت و بهداشـت، »حلقـه«ای موثـر باشـد و  داشـته 
کند. او هم چنین بر مسـئله افزایش  جامعـه را بـه نهادهایـی چـون شـبکه بهداشـت و درمان متصـل 

کیـد دارد. سـواد سـالمت بیـن شـهروندان تا
کرده است. کامیاب  کارنامه اش، او را چنین  به نظر می رسد، جوان بودن صادقی و برنامه ها و 

کاشـمر شـده اسـت. فاصله  که یک روحانی اسـت، نفر سـوم شـورای پنجم  پس از وی، میثم خزاعی 
رأی نفر سـوم با نفر دوم، تنها ۵۲ رأی اسـت.

حجـت االسـالم خزاعـی، در فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایـان )ائتـالف جبهـه مردمـی نیروهـای 
انقـالب اسـالمی( قـرار داشـت. او نیـز هم چـون صادقـی در شـورای چهـارم عضـو بـود. خزاعـی نسـبت 

بـه دور قبـل حـدود ۲۳۰۰ رأی بیشـتر دارد.
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کـه  بـرای اصول گرایـان به قـدر الزم مقبولیـت داشـته  کـه مـدرس حـوزه و دانشـگاه اسـت ظاهـرا  او 
کـرده و هـم چهـار پلـه ارتقـاء رتبـه یافتـه اسـت. کسـب  نسـبت بـه دور قبـل هـم رأی بیشـتری 

دیگر منتخبان شورای پنجم
سـال   ۱۲ کـه  او  دکتراسـت؛  دانشـجوی  اعمـی،  حسـن  کاشـمر،  شـورای  عضـو  هفـت  از  چهـارم  نفـر 
از فهرسـت مـورد حمایـت  سـابقه تدریـس در دانشـگاه در رشـته های اقتصـاد و حسـابداری دارد، 
اصالح طلبـان )آشـنای شـهر( وارد شـورا می شـود. حضـور وی، ترکیـب شـورای جدیـد را جوان تـر از 

می کنـد. چهـارم  شـورای 
محمـد خبـاززاده، عضـو شـورای پیشـین، بـا رأی تقریبـا مشـابه دوره قبـل، مجددا و از فهرسـت مورد 

کاشـمر حضور خواهد داشـت. حمایـت اصالح طلبـان )آشـنای شـهر( بـرای چهـار سـال در شـورای 
منتقـدان  از  بـود،  معمـاری  و  شهرسـازی  کمیسـیون  مسـئول  چهـارم،  شـورای  در  کـه  خبـاززاده 

می شـود. محسـوب  تولیـد  حامیـان  و  یارانـه  پرداخـت 
لیسـت مـورد حمایـت  از  بـرای شـورای جدیـد  کاشـمر  گل محمـدی، دیگـر منتخـب مـردم  یعقـوب 
شـورای  عضـو  سـوم،  و  دوم  دور  در  وی  این کـه  توجـه  جالـب  اسـت.  شـهر(  )آشـنای  اصالح طلبـان 

کاشـمر بـوده و پـس از وقفـه و دوری چهـار سـاله دوبـاره پـا بـه ایـن نهـاد می گـذارد.
کاشـمر را برعهده داشـته و به نظر می رسـد  او معاونت توسـعه مدیریت و پشـتیبانی آموزش و پرورش 

تجربه او در شوراهای دوم و سوم مددرسان شورای پنجم شود.
کاشـمر، احمد غزنوی اسـت. وی سـابقه عضویت در شـورای  و سـرانجام هفتمین و آخرین منتخب 

کارنامه دارد. کاشـمر را در  سـوم و چهارم 
غزنـوی نیـز هم چـون خزایـی از فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایان )ائتـالف جبهه مردمـی نیروهای 
انقـالب اسـالمی( پـا بـه شـورای جدیـد می گـذارد. بـه بیـان دیگـر، تنهـا ایـن دو نفـر، عضـو اصول گـرای 
رأی  پیـش  بـه دور  نسـبت  اسـت،  ارشـد حقـوق  کارشـناس  کـه  غزنـوی  شـورا محسـوب می شـوند. 

کـرده اسـت. کسـب  کمتـری 
گسـترش  بـه  باورمنـد  هم چنیـن  کشـاورزی؛  مهنـدس  و  اسـت  کاشـمر  آزاد  دانشـگاه  مـدرس  وی 

متـوازن. و  پایـدار  توسـعه  ایجـاد  و  سـبز  فضاهـای 
از جمـع سـه عضـو علی البـدل شـورا، دو نفـر در شـورای چهـارم عضویـت داشـته اند.  گفتنـی اسـت 
اسـماعیل سـلطانپور )عضـو سـه دوره شـورا( در فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایـان بـود، و حسـین 
کاشـمر( در فهرسـت مـورد حمایـت  حسـینی یـزدی )رییـس شـورای سـوم و چهـارم و شـهردار سـابق 

اصالح طلبـان.
در  انتخاب کننـدگان  کثریـت  ا می رسـد  نظـر  »بـه  کـه  اسـت  معتقـد  شـهر  مدنـی  فعـاالن  از  احمـد، 
کاشـمر، نظـر بـه سـن بـاالی ایـن دو نفـر، دیگـر تمایلـی بـه حضـور آنـان در شـورا نشـان نداده انـد و 

کننـد.« کاشـمر  پنجـم  شـورای  روانـه  را  جوانترهـا  داده انـد  ترجیـح 
خسـته  تکـراری  چهره هـای  حضـور  از  مـردم  اسـت؛  این طـور  دنیـا  جـای  »همـه  می کنـد:  کیـد  تا او 

می کننـد.« آشـکار  این گونـه  را  تغییـر  بـه  خـود  نیـاز  و  می شـوند 

چند ماحظه درباره شورای جدید
گرفته اسـت. متاسـفانه در  کاشـمر با مشـارکت حدودا ۶۰ درصدی اهالی شـهر شـکل  شـورای جدید 
شـورای جدیـد، برخـالف دوره قبـل، هیـچ زنـی حضـور نـدارد. ایـن نکتـه منفـی و البتـه مهمـی اسـت 
کنش گران  کاشـمر به خصـوص دختـران دانشـجو و حتـی بسـیاری از  کـه مـورد انتقـاد بسـیاری از زنـان 
مدنی و دانشـجویان پسـر شـهر اسـت. به خصوص آن که در دور قبل، نفر نخسـت شـورا، یک زن بود.

شهروند خبرنگار
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فهرسـت های  از  انتقـاد  بـا  او  کار؛  بـه  مشـغول  هـم  خیریـه  انجمـن  یـک  در  و  اسـت  معلـم  جمیلـه، 
کـه چطـور در لیسـت های پیشـنهادی، هیـچ توجهـی بـه ۵۰  »مردانـه« می گویـد: »قابـل فهـم نیسـت 
که  کامال مردانه  گرفتن شـورایی  درصد جمعیت شـهر نشـده؛ نتیجه اش هم همین می شـود؛ شـکل 

کنـد.« کـه بایـد و شـاید حقـوق مدنـی زنـان را ادا  قطعـا نمی توانـد آن طـور 
کـه معتقدنـد فهرسـت های ۱۰۰ درصـد مردانـه تهیه شـده توسـط دو جناح  کـم نیسـتند زنانـی  جـز او، 

سیاسـی اصلـی شـهر و نیـز لیسـت اصنـاف، دلیـل اصلـی بروز ایـن وضع تلـخ و قابل انتقاد اسـت.
تعجب برانگیـز اینکـه مهـری پاالیـی نفـر اول انتخابـات قبـل بـا بیـش از ۹ هـزار رأی، این بـار در جایـگاه 

کرده اسـت. کسـب  کمتـر از ۶ هـزار رأی  گرفتـه و  دوازدهـم قـرار 
کـرد؛ خـروج دو فـرد  کاشـمر اشـاره  امـا در سـطحی دیگـر، بایـد بـه جوان تـر شـدن ترکیـب شـورای شـهر 
مسـن و ورود دو عضـو جوان تـر، متوسـط سـنی شـورا را پایین تـر آورده اسـت. بایـد منتظـر مانـد و دیـد 

کـه آیـا ایـن، موجـب تحـرک و پویایـی بیشـتر شـورا خواهـد شـد یـا خیر.
کـه »تغییـر ترکیـب سـنی شـورا، موجـب  قاسـم، یکـی از فعـاالن فرهنگـی شـهر ابـراز امیـدواری می کنـد 
بیشـتر  تفریحـی،  و  فرهنگـی  و  فعالیت هـای هنـری  از  و شـورا  نشـاط در شـهر شـود  و  افزایـش شـور 

کنـد.« کنـد و زمینه هـای الزم بـرای آن هـا را فراهـم  اسـتقبال 
کاشـمر در انتخابـات شـورای پنجـم،  کاهـش میـزان مشـارکت شـهروندان  نکتـه قابـل اشـاره دیگـر، 
کاشـمر نسـبت بـه چهـار سـال  نسـبت بـه انتخابـات پیشـین اسـت. یعنـی بـا وجـود افزایـش جمعیـت 
که معنادار اسـت و نشـان  کمتـر بـرای شـورا رأی داده اند؛ اتفاقی  قبـل، حـدود هـزار نفـر در ایـن دوره، 

کاشـمری دارد. از تقلیـل اهمیـت شـورا در چشـم شـهروندان 
کم رنـگ  و  کاشـمر معتقـد اسـت: »فهرسـت های مردانـه  آزاد  سـمیرا، دانشـجوی حقـوق دانشـگاه 
کاهـش میـزان مشـارکت زنـان و  کـه نامـزد شـورا شـده بودنـد، باعـث  بـودن تبلیغـات زنـان مسـتقلی 

کلـی شـده اسـت.« درنتیجـه افـت مشـارکت 
او هم چنیـن از اینکـه مهـر پاالیـی، نفـر نخسـت انتخابـات شـورای چهـارم، جایـی در فهرسـت هفـت 

نفـره شـورای جدیـد نـدارد، ابـراز تعجـب و تاسـف می کنـد.
کارنامـه ای بجا گذارد  بایـد دیـد آیـا شـورای جدیـد، بـا ترکیـب جوان تر اما بـدون حضور زنان، می تـوان 

کاشـمر به نهاد شـورا شـود یا نه. که موجب جلب توجه بیشـتر شـهروندان 

شهروند خبرنگار
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نویسنده: ژیا عباسی
کردستان  استان: 

شهر: سنندج
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• جوانان

بـا اعـام نتایـج انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراها در سـنندج پرونـده ایـن انتخابـات نیـز بسـته 
شـد و شـهروندان سـنندجی ۹ منتخـب خـود را در شـورای پنجـم شـناختند.

گرچـه آمـار تفکیکـی از میـزان مشـارکت شـهروندان در انتخابـات شـورای شـهرها هنـوز اعـام  ا
کـه  کردسـتانی در ایـن انتخابـات ۵۹ درصـد بـود  نشـده، امـا در مجمـوع مشـارکت شـهروندان 
گذشـته ۳  نسـبت به انتخابات مجلس دهم ۶ درصد افزایش و نسـبت به انتخابات شـوراهای 

کاهـش را نشـان می دهـد. درصـد 

تکیه جوانان بر شورای پنجم سنندج

شهروند خبرنگار
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که در شورای شهر ماندند آن ها 
از ۱۳ عضـو قبلـی شـورای شـهر سـنندج ۴ نفـر توانسـتند در ایـن انتخابـات نیـز رای اعتمـاد مـردم را 
کننـد. علیرضـا از فعالیـن اصالح طلـب  کرسـی های خـود را در صحـن شـورا حفـظ  بـه دسـت آورده و 
بـه  از اعضـای شـورای چهـارم  افـراد می گویـد: »برخـی  ایـن  سـنندج دربـاره چرایـی پیـروزی دوبـاره 
لحـاظ مالـی عملکـرد پـر ابهامـی داشـتند. بـه عنـوان مثـال یکـی از آن هـا بـا وضعیـت مسـتاجری وارد 
شـورا شـده امـا در پایـان دوره صاحـب آپارتمانـی در بهتریـن نقطـه شـهر شـد. بـا ایـن حـال در مـورد 

کـه دوبـاره انتخـاب شـدند شـائبه مالـی وجـود نداشـت.« اعضایـی 
کن سـنندج اسـت بـا اشـاره بـه اینکـه شـورای چهـارم نـکات منفـی فراوانـی از  کـه معلـم و سـا ژالـه هـم 
ک، عـدم اجرای  جملـه توزیـع ناعادالنـه اعتبـارات و امکانـات در سـطح شـهر، تخلفـات در حـوزه امـال
کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز،  مصوبات شـورا، دودسـتگی و مناقشـه بر سـر عزل شـهردار، و عدم 
که در این زمینه ها سـابقه  کسـانی بودنـد  کـه دوبـاره رای آوردند  …داشـت می گویـد: »بیشـتر افـرادی 

روشـن تـری داشـته و عملکـرد مالـی آن ها قابل دفـاع بود.«

حرکت شورای سنندج به سوی عقانیت
علیرضـا دربـاره شـاخص تخصص گرایـی در منتخبـان شـورای پنجـم می گویـد: »در مجمـوع انتخـاب 

گذشـته و بیـش از قبـل مبتنـی بـر تخصـص افـراد بـود.« مـردم در شـورای پنجـم عقالنی تـر از 
کـه یـک بازیگـر طنـز تلویزیـون بـه نـام یوسـف  گفتـه علیرضـا، منتخـب اول شـورای شـهر سـنندج  بـه 
اسـدی اسـت در دوره قبـل بـا ۴۰ هـزار رای رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص داد امـا در ایـن دوره تنهـا 
کاهـش قابـل توجـه آرای یوسـف اسـدی را نشـانه عقالنی تـر شـدن  کـرد. علیرضـا  کسـب  ۱۴ هـزار رای 

انتخـاب مـردم سـنندج می دانـد.
کاندیداهـای جوانـی بـا تحصیـالت عالـی توانسـتند در ایـن دوره وارد شـورای شـهر  از سـوی دیگـر، 
کـه  شـوند. نفـر دوم شـورای شـهر سـنندج یعنـی غریـب سـجادی جوانـی سـی و چهـار سـاله اسـت 
دارای مـدرک دکتـری علـوم سیاسـی اسـت و از فعالیـن اصـالح طلـب و خوش نـام شـهر می باشـد. نفـر 
که دارای مدرک دکتری  گویلی اسـت  سـوم شـورای شـهر سـنندج هم جوانی ۲۹ سـاله به نام ارسـطو 

بـرق از دانشـگاه ویرجینیـای آمریـکا اسـت.
گویلـی بـه مسـائل شـهری مرتبـط نیسـت امـا او از  بـه عقیـده علیرضـا هرچنـد مـدرک تحصیلـی آقـای 
کرد.  که برنامه ای به نسـبت جامع را به رای دهندگان سـنندجی عرضه  کاندیداهایی اسـت  معدود 
گرفتـه تـا سـازماندهی دست فروشـان و  کـه از حمایـت از فعالیـت سـازمان های مـردم نهـاد  برنامـه ای 

به سـازی شـهر بـرای معلـوالن را شـامل می شـود.

گرد زنان در شورای پنجم سنندج عقب 
کـدام از آن هـا نتوانسـتند  بـا وجـود ثبـت نـام ۴۶ زن در انتخابـات شـورای شـهر سـنندج امـا هیـچ 
آرای الزم بـرای حضـور در صحـن شـورا را بـه دسـت بیاورنـد. باالتریـن رای زنـان در ایـن انتخابـات را 
مـژده حسـینی بـا نزدیـک بـه پنـج هـزار رای بـه دسـت آورد و ایـن رای او را تبدیـل بـه نفـر اول اعضـای 

کـرد. علی البـدل شـورای سـنندج 
کـه دو نماینده  کاندیـدای زنی به صحن شـورای شـهر سـنندج نسـبت به دوره قبل  راه نیافتـن هیـچ 

گرد به حسـاب آورد. زن در آن حضـور داشـتند را بایـد یـک عقب 
کن سـنندج بـا اظهـار تاسـف از ایـن اتفـاق می گویـد: »ایـن نتیجـه بـه هیـچ وجـه  سـیما از زنـان سـا
بازتابـی از حضـور واقعـی زنـان در عرصـه عمومـی شـهر سـنندج نیسـت و احتمـاال حاصـل عملکـرد به 

نسـبت ضعیـف زنـان عضـو شـورای چهـارم اسـت.«

شهروند خبرنگار
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کـه زنـان در مسـند قانون گـذاری و تصمیم گیـری قـرار نگیرنـد، نمی تـوان  بـه اعتقـاد سـیما، تـا زمانـی 
بـه حـل معضـالت و مشـکالت زنـان امیـدوار بـود زیـرا مـردان لزومـا توجـه خاصـی بـه مسـائل زنـان 

نخواهنـد داشـت و مسـائل زنـان از دیـد آن هـا مـورد غفلـت قـرار می گیـرد.
کن سـنندج اسـت بـا اظهـار ناراحتـی از راه نیافتـن زنـان بـه شـورای  کـه روزنامه نـگار و سـا جـالل هـم 
شـهر بـه نقـش رد صالحیت هـا در ایـن زمینـه اشـاره می کنـد. بـه عقیـده او تعـدادی از زنان سـنندجی 
کـه از فعالیـن مدنـی شـهر هم بودنـد به واسـطه رد صالحیت در این  از جملـه خانـم سوسـن سوسـنی 
انتخابـات فرصـت حضـور نیافتنـد و در صـورت وجـود فضـای آزاد انتخاباتـی، حتمـا شـاهد حضـور 

زنـان بیشـتری در شـورای شـهر بودیـم.
فضـای امنیتـی از یـک سـو و رد صالحیت هـا از سـوی دیگـر، هم چنیـن مانـع از حضـور موثـر فعالیـن 
بـه همیـن دلیـل  انتخابـات شـد.  ایـن  کارگـری در  فعالیـن  و  زنـان  فعالیـن حقـوق  از جملـه  مدنـی 
فعالیـن جامعـه مدنـی حضـور پـر رنگـی در شـورای شـهر سـنندج ندارند. بـه عقیده جالل این مسـاله 

هـم بازتـاب واقعیـات اجتماعـی سـنندج نیسـت.

عملکرد پر ابهام اصاح طلبان سنندج
و  اجتماعـی  انباشـته  مطالبـات  ح  طـر زمینـه  کـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  پرشـور  فضـای 
کـرد فرصتـی بـود بـرای  حضـور اقشـار بـه حاشـیه رانـده شـده جامعـه را در فضـای سیاسـت فراهـم 
ک تـا ضمـن حمایت از حسـن روحانی  ج، و ارا کـر اصالح طلبـان در شـهرهایی ماننـد تهـران، مشـهد، 

کننـد. مـردم عرضـه  بـه  بـرای شـورای شـهر  را  کاندیداهـای اصالح طلـب  از  لیسـت منسـجمی 
گذشـتند. آن هـا هیـچ لیسـتی بـه عنـوان  کنـار ایـن فرصـت  اصالح طلبـان سـنندج امـا بـه راحتـی از 
لیسـت امیـد در انتخابـات ارائـه نکـرده و نتوانسـتند از فضـای حمایـت مـردم از روحانـی بـه خوبـی 
کردسـتانی رای خـود را بـه نفـع  کـه ۷۳ درصـد از رای دهنـدگان  کننـد. ایـن در حالـی اسـت  اسـتفاده 
کاندیـدای اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان در انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه صندوق هـا ریختنـد و 
کشـور بـود. کردسـتان بعـد از سیسـتان و بلوچسـتان دومیـن اسـتان حامـی روحانـی در  از ایـن نظـر 
کـرد  کـه بـه انتشـار لیسـتی در انتخابـات شـورای شـهر سـنندج اقـدام  گروه هـای غیردولتـی  از معـدود 
کـه یـک تشـکل میانـه رو طرفـدار حقوق اهل سـنت اسـت. چهـار نفر از  جماعـت دعـوت و اصـالح بـود 

اعضـای ایـن لیسـت توانسـتند وارد شـورای پنجم سـنندج شـوند.
در مجمـوع نتایـج انتخابـات شـورای پنجـم سـنندج را بایـد حرکتـی بـه سـوی عقالنیـت، جوان گرایی 
گی هـای مهـم ایـن انتخابـات باقـی مانـدن افـرادی از  کـرد. از دیگـر ویژ و تخصص گرایـی بیشـتر تفسـیر 
کـه اغلـب نقشـی در فسـاد اقتصـادی یـا پرونده هـای پـر ابهـام مالـی نداشـتند.  شـورای چهـارم اسـت 
گذشـته بـوده، ایـن اقـدام مـردم سـنندج را  کـه فسـاد یکـی از معضـالت اصلـی شـوراهای  از آن جایـی 

کرد. کدسـتی تفسـیر  گامـی معنـا دار بـه سـوی حمایـت از پا بایـد 
بـا ایـن حـال، راه نیافتـن زنـان بـه شـورای شـهر سـنندج و نیـز عـدم حضـور فعالیـن مدنـی پرشـمار و 
گرفـت. بـه  خوشـنام سـنندج در صحـن شـورا، بایـد هشـداری بـرای جامعـه مدنـی ایـن شـهر در نظـر 
کارگران  که بسـیاری از مشـکالت شـهر سـنندج مانند مسـائل محالت حاشیه نشـین، مشـکالت  ویژه 
کـه خـود را  گسـترش اعتیـاد در میـان زنـان و جوانـان و همیـن طـور زنانـه شـدن فقـر  سـاختمانی، 
کـه  گسـترش تن فروشـی در محـالت فقیر نشـین سـنندج نشـان می دهـد از مسـائلی اسـت  بـه شـکل 
اغلـب توجـه تکنوکرات هـا را بـه خـود جلـب نکـرده و نیازمنـد توجـه و حضـور پررنـگ فعالیـن جامعـه 

مدنـی اسـت.

شهروند خبرنگار

۴۴۲

تکیه جوانان بر شورای پنجم سنندج



نویسنده: ماندگاری
استان: یزد

شهر: یزد
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• زنان شورای پنجم

که حـدود ۳۸۷ نفر برای ایـن نهاد اعام  کلیـد خـوردن انتخابـات شـورای یـزد  از همـان روز اول 
کـه انتخابـات شـورای پنجـم یـزد پرشـور و هیجـان برگـزار  کردنـد، می شـد انتظـار داشـت  نامـزدی 
کـه افراد  شـود. هرچـه رونـد انتخابـات پیـش رفـت، ایـن ارزیابـی اولیـه تقویت شـد. به خصوص 
ردصاحیـت شـده تنهـا دو نفـر بودنـد. بـه بیـان دیگر، امـکان بسـیارخوبی برای رقابـت نامزدها 

کـه می خواسـتند بـه نامـزد مطلـوب خـود رأی دهنـد، فراهـم شـده بود. و نیـز شـهروندانی 
خ مشـارکت در اسـتان یـزد، افـزون بـر ۹۳  کـه نـر کـه درنهایـت، وقتـی اعـام شـد  این چنیـن بـود 
درصـد و بیـش از دیگـر نقـاط کشـور بـوده، اهالـی منطقـه و پیگیـران انتخابـات در یـزد و ناظـران، 

چنـدان متعجب نشـدند.

شورای پنجم یزد؛ امید به بهبود

شهروند خبرنگار

۴۴۳

شورای پنجم یزد؛ امید به بهبود



کامیابی برای اصاح طلبان
کـه  انتخابـات شـوراهای پنجـم در یـزد بـه سـود اصالح طلبـان و حامیـان دولـت تمـام شـد. هرچنـد 
در فاصلـه ای نـه چنـدان زیـاد بـا روز انتخابـات رأس هـرم اردوگاه اصالح طلبـی بـرای اتخـاذ تصمیـم 
کثریـت اصالح طلبـان توانسـتند  دچـار مشـکل و چالـش شـد، امـا درنهایـت بخش هـای مختلفـی از ا
کنند. بـا معرفـی لیسـت مشـهور بـه »تکـرار امیـد«، پیرامـون نامزدهـای مطلـوب خـود توافـق و تبلیـغ 
بـه  اصالح طلـب  شـش  راه یابـی  منطقـه،  اصالح طلبـان  کثریـت  ا هم سـویی  و  توافـق  ایـن  حاصـل 
کرسـی را نیـز  کرسـی بـه نامزدهـای هم سـو بـا اصول گرایـان رسـید و سـه  شـورای پنجـم یـزد بـود. دو 
افـراد مسـتقل بـا مواضـع اصالح طلبانـه و هم سـو بـا رویکردهـای دولـت روحانـی، بـه خـود اختصـاص 

دادنـد.

دو منتخب نخست شورای پنجم یزد
نفـر اول انتخابـات یـزد، غالمعلـی سـفید شـد؛ چهـره شـاخص فهرسـت مـورد حمایـت اصالح طلبان. 
کنند. کسـب  کـه بیش از ۳۰ هزار رأی  تنهـا او و نفـر دوم )الهـه جورابـی، نامـزد مسـتقل( موفـق شـدند 
کارنامـه اش سرپرسـتی اسـتان داری  کـه در سـال های ۱۳۷۲ تـا ۱۳۸۰ اسـتان دار یـزد بـوده، در  سـفید 
چهارمحـال و بختیـاری و مشـاور وزیـر مسـکن را نیـز دارد و درحـال حاضـر مدیـر موسسـه ای خیریـه 

در یـزد اسـت.
نامـزد  جورابـی،  الهـه  کامیابـی  نبـود؛  غیرمترقبـه  وی،  شـدن  اول  و  سـفید  غالمعلـی  پیـروزی  گـر  ا

بـود. توجـه  قابـل  منتخبـان،  دوم  جایـگاه  در  او  ایسـتادن  و  مسـتقل 
کـه سـفید درحـال دانشـجویی در دانشـگاه علـم و صنعـت تهـران  جورابـی زمانـی بدنیـا آمـد )۱۳۵۵( 
بود. او فوق لیسـانس حقوق و نیز برنامه ریزی شـهری دارد و در همین رشـته دانشـجوی دکتراست.
که در بیمه داشـته )او در سـال ۱۳۸۶ نماینده  کارنامه ای  جورایـی بـه پشـتوانه تبلیغـات خـوب و نیـز 
یافـت. وی عضـو هیـأت مدیـره  بـه شناخته شـدگی خوبـی دسـت  کشـور شـد(،  دانـا در  بیمـه  برتـر 
انجمن هـای صنفـی حرفـه ای اسـتان یـزد اسـت و بـه نوعـی جایـگاه خوبـی در میـان تولیدکننـدگان 

شـهر دارد.
افـزون بـر اینهـا، جورابـی نایـب رییـس هیـأت دوچرخـه سـواری یـزد اسـت و در میـان بانوان ورزشـکار 
هـم مقبولیـت دارد. انتخـاب او از ایـن زاویـه )درخواسـت زنـان یـزد به امکانات ورزشـی و به خصوص 
کـه بیـش از ۳۴ هـزار  کمتـر از سـفید  آزادی دوچرخه سـواری( قابـل تأمـل اسـت. جورابـی بـا ۱۵۰۰ رأی 

کـرد نفـر دوم یزد شـد. کسـب  رأی 

دیگر منتخبان شورای جدید یزد
دهـه  سـه  از  بیـش  کـه  او  عامـری.  ونـوس  شـد:  زن  یـک  نیـز  یـزد  پنجـم  شـورای  منتخـب  سـومین 
اصالح طلبـان  حمایـت  مـورد  فهرسـت  از  دارد،  دانشـگاه  در  تدریـس  سـابقه  نیـز  و  کـرده  آمـوزگاری 
انتخاباتـی  سـتاد  بانـوان  کمیتـه  مسـئول  خوانـده،  حسـابداری  کـه  عامـری  می گـذارد.  شـورا  بـه  پـا 

بـود. یـزد  اسـتان  اصالح طلبـان 
از شـورای چهـارم یـزد، چهـار نفـر در شـورای پنجـم نیـز حضـور خواهنـد داشـت؛ دو نفـر مسـتقل، یک 

نفـر اصالح طلـب و یـک نفـر اصول گـرا.
سـپنتا نیکنـام، نامـزد مسـتقل و مـورد حمایـت هموطنـان زرتشـتی، یکـی از ایـن چهـار نفـر اسـت؛ او 
کـه از سـوی اصول گرایـان و  گیـرد و بـا وجـود برخـی حواشـی و نقدهـا  موفـق شـد در رتبـه هفتـم قـرار 
کارنامه اش بود، دوباره در شـورای یزد عضو شـود. قابل اشـاره اینکه رأی  رسـانه های آن ها، متوجه 

او این بـار بیـش از دور قبـل شـد.

شهروند خبرنگار

۴۴۴
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معمـم  فـرد  چهـارم،  شـورای  برخـالف  یـزد،  شـهر  پنجـم  شـورای  در  اینکـه  تأمـل  قابـل  نکتـه  یـک 
داشـتند. عضویـت  روحانـی  دو  یـزد،  چهـارم  شـورای  در  داشـت.  نخواهـد  حضـور  )روحانـی( 

کـه در شـورای چهـارم عضـو بودنـد، در شـورای پنجـم حضـور  عـالوه بـر ایـن، هیچ کـدام از سـه زنـی 
از شـورای قبـل دارد. کمتـر  نخواهنـد داشـت. هم چنیـن، شـورای جدیـد، یـک زن 

کنـژاد، مـورد حمایـت  کـه نفـر آخـر منتخبـان )سـیدمحمد علـی پا عـالوه بـر اینهـا، قابـل اشـاره اسـت 
اصالح طلبـان(، تنهـا بـا ۱۷ رأی بیشـتر از سـعیده غالبـی )کـه او هـم مورد حمایـت اصالح طلبان( بود، 

عضـو اصلـی شـورای یزد شـده اسـت.
نفـر  زاویـه،  ایـن  از  یـزد واجـد شـرایط رأی دادن بودنـد؛  نفـر در  نکتـه آخـر این کـه حـدود ۳۹۱ هـزار 
آرای  درصـد   ۵ حـدود  منتخبـان،  فهرسـت  آخـر  نفـر  و  یـزد  مـردم  آرای  درصـد   ۹ حـدود  نخسـت، 

کرده انـد. خـود  آن  از  را  یـزدی  شـهروندان 

امید به شورای جدید و »مطالبات«
گـذارد؟ مهنـاز،  کارنامـه ای بهتـر به جـا  آیـا شـورای جدیـد می توانـد موفق تـر از شـورای قبـل باشـد و 
کـه »تـوان تخصصـی  فعـال مدنـی یـزدی بـه ایـن پرسـش، پاسـخ مثبـت می دهـد؛ او امیـدوار اسـت 
کثریـت اهالـی شـهر،  ا نـزد  آنـان  نیـز جایـگاه اجتماعـی و مقبولیـت  بـه شـورای پنجـم و  راه یافتـگان 
که متاسـفانه  کند  می توانـد شـورای یـزد را بـه نهـادی موثـر و با خروجی بهتر از شـورای پیش، تبدیل 

کارنامـه ای نـه چنـدان قابـل دفـاع بـود.« شـورایی خنثـی و بـا 
کثریـت شـورا بـا ترکیـب دولـت مسـتقر و هم دلـی آن ها با  کـه »هم سـویی ا او هم چنیـن اضافـه می کنـد 
نهادهای اجرایی محلی، می تواند پتانسـیل و امکان خوبی برای پیشـبرد بهتر و بیشـتر برنامه های 

شـورا و پروژه های معلق یا در دسـت اجرای شـهری باشـد و شـود.«
کـه »به نظر می رسـد اعضای جدیـد شـورا بتوانند بهتر  عـالوه بـر اینهـا، ایـن فعـال مدنـی معتقد اسـت 
کننـد و فضـای فرهنگـی  کمـک  و بیشـتر از اعضـای شـورای قبلـی، بـه تقویـت نهادهـای مدنـی شـهر 

بهتـری در یـزد ایجـاد نماینـد.«
کـه دانش آموختـه مهندسـی اسـت، می گویـد: »گمـان  محمدرضـا، یکـی دیگـر از فعـاالن مدنـی شـهر 
کارآمدتر و مجرب تری از شـورای قبل دارد؛ می شـود  کـه شـورای جدیـد ترکیـب تخصصی تـر و  می کنـم 

کارنامـه و اقدامـات آن ماند.« بـا امیـدواری منتظـر 
که شـاهد تحرک بیشـتری  کـه »متوسـط سـن شـورا نیـز ایـن انتظـار را ایجـاد می کند  او اضافـه می کنـد 
تسـاهل  و  تسـامح  بـا  تـوام  و  فراخ تـر  اجتماعـی  فرهنگـی  نـگاه  این کـه  ضمـن  باشـیم.  نهـاد  ایـن  در 
کـه می توانـد به نفع جوانان یزد باشـد و سـرزندگی و  بیشـتری در شـورای جدیـد حضـور دارد. چیـزی 

کنـد.« شـادمانی بیشـتری را در شـهر متکـی بـه امکانـات شـورا ایجـاد 
هـم  او  ورزش؛  بـه  عالقمنـد  و  حرفـه ای  دوچرخه سـوار  و  اسـت  دانشـگاه  التحصیـل  غ   فـار زهـرا، 
پیـروزی فهرسـت  نیـز  و  بـه شـورای جدیـد، می گویـد: »رأی خانـم جورابـی،  امیـدواری  ابـراز  ضمـن 
کثریـت شـرکت کنندگان، و به خصـوص دختـران جـوان  اصالح طلبـان خیلـی معنـادار بـود. بـه نوعـی ا
کـه چـه درخواسـت و مطالبـه ای دارنـد و نـگاه آنـان بـه مسـائل اجتماعی  و زنـان یـزدی نشـان دادنـد 

و به طـور مشـخص حقـوق مدنـی زنـان چیسـت.«
موجـود،  امکانـات  وجـود  بـا  و  می شـوند  منـع  دوچرخه سـواری  از  زنـان  »این کـه  می افزایـد:  او 
بـود  بـار و تحمیـل می شـود، خـودش موجبـی  بـر آن هـا  محدودیت هـای غیرقانونـی و ایدئولوژیـک 

کثریـت.« ا معنـادار  رأی  بـرای 
تحقـق  جهـت  در  و  بداننـد  را  رأی  ایـن  قـدر  شـورا،  »منتخبـان  کـه  می کنـد  امیـدواری  ابـراز  او 
در  جنسـیتی  تبعیـض  رفـع  و  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  حـوزه  در  خصـوص  بـه  مـردم،  خواسـته های 
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بردارنـد.« قـدم  شـهری،  امکانـات 
امـا جنـس خواسـت اهالـی یـزد، فقـط فرهنگـی و اجتماعـی نیسـت؛ چنان کـه بسـیاری از شـهروندان 
کـه شـورای جدیـد متکی بر هم سـویی سیاسـی و نزدیکی  اش با سـازمان های  یـزدی چشـم  انتظارنـد 
ح انتقال  اجرایـی شـهر، بتوانـد قدم هـای اثباتـی و جـدی بـرای بهبـود وضع آب شـهر یزد بردارد و طـر

کمبـود آب، جدی تـر پی گیـرد. آب را بـرای غلبـه بـر 
کـه موجـب اعتـراض بسـیاری از اهالـی شـهر و به خصـوص  عـالوه بـر ایـن، تغییـر وضـع خیابـان قیـام 

از یزدی هاسـت. مغـازه داران منطقـه شـده، ازجملـه اولویت هـای بسـیاری 
کـه  اسـت  موضوعاتـی  از  دیگـر  یکـی  شـهر  تاریخـی  بافـت  پتانسـیل  از  اسـتفاده  و  گردشـگری  رونـق 
بسـیاری از اهالـی شـهر بـرای تغییـر وضـع اقتصـادی و حتـی فرهنگـی شـهر، بـه آن امیـد بسـته اند.
از امکانـات و  بـه چـه میـزان خواهـد توانسـت  کـه شـورای پنجـم یـزد  کـرد  زمـان مشـخص خواهـد 
اختیـارات قانونـی خـود بـرای بهبـود وضـع زندگـی اهالـی شـهر بهـره بگیـرد و مددرسـان توسـعه پایدار 

یـزد شـود.
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نویسنده: مرضیه علوی
استان: مازندران

شهر: رامسر
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• شوراهای مردانه 

یـک  رامسـر هم چنـان  امـا  پایـان رسـید  بـه  و روسـتا هـم  انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر 
کسـب آرای  کـدام از نامزدهـای زن قادر به  گذشـته هیـچ  شـورای »مردانـه« باقـی مانـد. در پنـج دوره 

الزم بـرای حضـور در ترکیـب شـورای شـهر رامسـر نشـده اند.
کرده  کرسـی شـورای شـهر رامسـر ثبت نام  که برای ۵  در این دوره از انتخابات هم از میان ۴۴ نفری 
کل ۳۶ نفرشـان تاییـد صالحیـت شـده بودنـد، تنهـا دو زن )سوسـن موسـوی سـجاد و معصومـه  و 
کثریـت  کسـب آرای ا کـه در رقابـت »نابرابـر« بـا دیگـر نامزدهـا موفـق بـه  فتـوک برزگـر( حضـور داشـتند 

نشدند.
تعداد اعضای شـورای شـهر رامسـر نیز بر اسـاس آخرین اصالحیه قانون شـوراها از ۷ عضو به ۵ عضو 
کاهـش یافـت، امـا در نهایـت سـه عضـو از اعضـای دوره چهـارم )هـادی حالجیـان، مجیـد درجانـی 
و سـعید صفاتـی( توانسـتند بـار دیگـر آرای الزم را دریافـت و بـه عنـوان منتخبـان دوره جدیـد ایـن 

شورای شهر رامسر هم چنان در 
حسرت یک عضو زن
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کـه اتفاقـا رئیـس شـورای چهـارم هـم بـود  کرسـی بنشـینند. یـک عضـو دیگـر شـورای چهـارم  شـورا بـر 
گرفـت و بایـد در  گوهررسـتمی(، ایـن بـار در انتهـای فهرسـت اعضـای علی البـدل جـای  )اسـماعیل 
انتظـار تغییـرات احتمالـی در ترکیـب اصلـی شـورا بنشـیند تـا شـاید فرصـت حضـور در شـورا را بـار دیگر 

کند. پیـدا 
که در جمع منتخبین این دوره نیز قرار دارند، محمد جعفر خلخالی  افزون بر سـه عضو سـابق شـورا 
و حسـن فیلـی نیـز بـه ترکیـب اصلـی شـورای پنجـم راه یافته انـد. از نـکات جالـب توجـه در ایـن دوره، 
که با افزایـش ۲۵ رای  جابجایـی نفـر ششـم و پنجـم منتخبـان، در پـی بازشـماری چنـد صندوق بـود 
کـرد و بـه شـورای شـهر راه یافـت. در اولیـن  بـه آرای منتخـب رتبـه ششـم، او بـه رتبـه پنجـم صعـود 
کسـب  کیهـان ثانـی بـا  کـرده بـود، محسـن  کـه فرمانـداری رامسـر پـس از شـمارش آرا اعـالم  نتایجـی 
۲ هـزار و ۹۶۵ رای در رتبـه پنجـم قـرار داشـت و بـه شـورا راه یافتـه بـود و پـس از او حسـن فیلـی بـا ۲ 
ح شـکایت رسـمی، جلسـه مشـترک  هـزار و ۹۶۱ رای قـرار داشـت. در پـی اعتـراض حسـن فیلـی و طـر
هیات هـای اجرایـی و نظـارت شهرسـتان تشـکیل و تصمیـم بـه بازشـماری برخـی از صندوق هـای 
گرفـت. در پـی بازشـماری ۲۵ رای بـه آرای او افـزوده شـد و همیـن تعـداد بـا توجـه بـه  مـورد اعتـراض 

کافـی بـود تـا جـای نفـر پنجـم و ششـم تغییـر یابـد. فاصلـه انـدک بیـن منتخبـان، 
کشـور تاثیـر چندانی بـر انتخاب نهایی  کـه جریان هـای اصلی سیاسـی  رامسـر از شهرسـتان هایی بـود 
که فهرسـت خاصی را در این شـهر معرفی  اعضای شـورا نداشـتند. لیسـت موسـوم به »لیسـت امید« 
کـه یـک ائتـالف اصول گـرا اسـت، هـم  نکـرد و از لیسـت ۵ نفـره »جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـری« 

هیـچ فـردی در جمـع منتخبیـن ترکیـب اصلـی و علی البـدل قـرار نگرفت.
از نظـر تخصـص ترکیـب شـورای شـهر رامسـر تغییـر بنیادینـی نکـرده اسـت. از سـه عضو شـورای سـابق 
کـه بـه ایـن شـورا هـم راه یافته انـد، یکـی دامپزشـک اسـت و یکـی دیگـر مهنـدس عمـران؛ آن یکـی هم 
کارشناسـی  که  کارشـناس مدیریـت دولتـی. حسـن فیلـی، عضـو تـازه این شـورا هم دامپزشـکی اسـت 

حقـوق هـم خوانده اسـت.
کـه آیـا شـورای تـازه قـادر  بـا تشـکیل رسـمی شـورای جدیـد از مـرداد مـاه، بایـد منتظـر مانـد و دیـد 
کـه روزانـه بـا آن هـا دسـته و  کـه درمانـی بـرای مشـکالت و معضـالت شـهری شـهروندان  خواهـد بـود 
پنجـه نـرم می کننـد، ارائـه دهـد، و یـا در هم چنـان بـر همـان پاشـنه می چرخـد و بـاز هـم بایـد منتظـر 
موسـم انتخاباتـی دیگـر نشسـت و جنـب و جـوش و وعده  هـای مسـوولین در آسـتانه آن رویـداد را 

کـرد؟! تماشـا 
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نویسنده: سعیدی سیرجانی
کرمان استان: 

کرمان شهر: 
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• اصاح طلبان 

کرمـان هـم از پـس انتخابـات ۲۹ اردیبهشـت  ترکیـب یـازده نفـره شـورای شـهر ۶۰۰ هـزار نفـری 
درون گروهـی  انتقادهـای  تمـام  وجـود  بـا  دولـت،  حامیـان  و  اصاح طلبـان  شـد؛  مشـخص 
کثریـت  ا شـدند  موفـق  شـد،  آن هـا  فهرسـت  شـدن  نهایـی  چگونگـی  متوجـه  کـه  نقدهایـی  و 
کرمـان را بـه خـود اختصـاص دهند. اما ایـن تنها رخداد مهم انتخابات شـورای  اعضـای شـورای 
کرمـان نبـود؛ یـک فرمانـده ارشـد نیـروی انتظامـی، پـس از بازنشسـتگی موفق شـد رتبه نخسـت 
کنـد. حسـین چناریـان، فرمانـده سـابق نیـروی انتظامـی اسـتان  انتخابـات مزبـور را از آن خـود 
کرمانـی، وارد  کثریـت رأی دهنـدگان  کرمـان بیـش از ۴۸ هـزار رأی آورد و بـه عنـوان برگزیـده اول ا

شـورای شـهر شـد. او در فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایـان قـرار داشـت.
کمتـر، علـی بهرامـی از لیسـت »امیـد« )مـورد حمایـت اصاح طلبـان( به عنـوان نفـر  بـا ۵۰۰ رأی 

گذاشـت. کرمـان پـا  دوم بـه پنجمیـن شـورای 

شورای کرمان؛ اصالح طلبان چه 
خواهند کرد؟
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کرمان فهرست اول شهر 
کرمانـی  کـه مـورد نقـد بخـش مهمـی از فعـاالن سیاسـی اصالح طلـب  بـا لیسـتی نـه چنـدان جـوان، 
کرسـی شـورای پنجـم )حـدود ۷۰ درصـد ترکیـب شـورا(  قـرار داشـت، فهرسـت »امیـد« توانسـت هفـت 

کنـد. را از آن خـود 
نکتـه شـاخص و قابـل تأمـل دربـاره ایـن فهرسـت، رأی بیشـتر بهرامـی، عضـو جـوان فهرسـت نسـبت 

بـه محمـد فرشـاد، نفـر نخسـت و اصلـی فهرسـت پیشـنهادی بـود.
درحالـی  ایـن  ایسـتاد؛  منتخبـان  دوم  رتبـه  در  رأی  هـزار   ۴۸ از  بیـش  کسـب  بـا  جـوان،  بهرامـی 
کمتـر آورد و در  گذاشـته، سرلیسـت اصالح طلبـان، حـدود ۱۶ هـزار رأی  کـه فرشـاد پـا بـه سـن  بـود 
کرمـان، و حتـی بدنـه جـوان حامـی  گرفـت. پیغـام معنـادار جوانـان  جایـگاه چهـارم منتخبـان قـرار 

بودنـد. معتـرض  لیسـت  بـاالی  سـن  و  ترکیـب  بـه  نسـبت  کـه  اصالح طلبـان 
کرمـان در  بهرامـی، سـردبیر نشـریه محلـی نـدای آزادی را برعهـده دارد و فرشـاد، معـاون اسـتان دار 

دولـت اصالحـات بـوده اسـت.
بـود.  کرمانـی  اصالح طلبـان  پیشـنهاد  دیگـر  ایران منـش،  زهـرا  شـهر،  سـوم  نفـر  اینکـه  اشـاره  قابـل 
کارنامه  کرمـان را در  ایران منـش عضـو شـورای چهـارم هـم بـود، و سـابقه سـه دوره حضـور در شـورای 
کرمـان اسـت. آرای وی نیـز در فاصلـه ای معنـادار بـا بهرامـی قـرار  دارد؛ او حـاال یکـی از دو زن شـورای 

کمتـر(. داشـت )حـدود ۱۴ هـزار رأی 
که زنان جوان در فهرسـت هیچ جایی  کرمـان، به ایـن نکته نیز  بدنـه جـوان همـراه اصالح طلبـان در 

نداشتند، منتقد بودند.
این چنیــن، دومیــن زن پیشــنهادی فهرســت امیــد هــم جایگاهــی بهتــر از چهــارم علی البدل هــا 

کســب نکــرد.

کرمان در حاشیه شورای جدید 
کـه ترکیـب ۱۵ نفـره آن بـه ۱۱ نفـر تقلیل یافته اسـت.  کرمـان درحالـی تشـکیل می شـود  شـورای پنجـم 
کمتر از اعضای زن شـورای چهارم هسـتند. در شـورای پیشـین ۶  شـمار زنان شـورای جدید آشـکارا 
کـه البتـه هـر دو، عضـو  زن عضویـت داشـتند؛ درحالی کـه در شـورای جدیـد تنهـا دو زن حضـور دارنـد 

شـورای قبـل هـم بودند.
یکـی دیگـر از اعضـای زن شـورای قبـل )زهـرا لـری( در فهرسـت انتظـار و لیسـت علی البـدل شـورا قـرار 
کرمـان شـده بـود و این بـار حـدود هشـت  دارد. قابـل اشـاره این کـه لـری در انتخابـات قبـل، نفـر اول 

کـرده اسـت. کسـب  کمتـر  هـزار رأی 
نکتـه قابـل توجـه دیگـر اینکـه هیـچ فرد معمم )روحانی( در شـورا حضـور ندارد. هم چنیـن باید افزود 
کار خواهنـد داد. دو نفـر از اعضـای  کـه چهـار نفـر از اعضـای شـورای چهـارم در شـورای پنجـم ادامـه 

کـه در لیسـت ذخیـره، در صـف انتظـار ورود بـه شـورا بایسـتند. شـورای قبـل موفـق شـده اند 
کـه  کبـر مشـرفی( بـود؛ او  کرمـان )علی ا نکتـه قابـل اشـاره دیگـر، پیـروزی رییـس شـورای چهـارم شـهر 
گذاشـت، توانسـت در جایـگاه دهـم قرار  در ایـن انتخابـات، بـه عنـوان نامـزدی مسـتقل پـا بـه رقابـت 
کرمان باشـد. البته در انتخابات اخیر، او حدود چهار هزار رأی  بگیرد و یک دوره دیگر عضو شـورای 

کـه معنادار اسـت. کـرد. اتفاقـی  کسـب  کمتـر از دور قبـل 
کرد؛ در فهرسـت منتخبان،  کرمان اشـاره  عالوه بر اینها، باید به میانگین سـنی باالی شـورای جدید 

تنها سـه جوان یا میان سـال وجود دارد و دیگر اعضا بیش از ۵۰ سـال سـن دارند.
کرمـان بـا انتقـاد از وضـع و نتیجـه مزبـور می گویـد: »فقط می توانـم ابراز  حسـن، یکـی از فعـاالن مدنـی 
کـه شـورای جدیـد بـا جوانـان شـهر و مطالبـات و روحیـات غالـب جوانـان در فاصلـه  کنـم  امیـدواری 
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گـر جوانـان و میان سـاالن متخصـص بیشـتری در فهرسـت منتخبـان بودنـد، بـه احتمـال  نباشـد. ا
زیـاد امیـدواری مـن و دوسـتانم بیـش از ایـن بـود.«

کیفیت  که از حامیان فهرسـت »امید« بوده، اضافه می کند: »بخشـی از مشـکل موجود، قطعا به  او 
تنظیم لیسـت پیشـنهادی توسط اصالح طلبان مربوط است.«

کنش ها به ترکیب جدید شورا وا
کرمـان پـس از انتخابـات شـورا بـه صحنـه انتقادهـای تنـد  اولیـن نشسـت عمومـی شـورای چهـارم 
از ترکیـب جدیـد شـورا تبدیـل شـد؛ برخـی از اعضـای اصول گـرای شـورای چهـارم از رأی آوردن افـراد 
کـه آشـکارا بـه  کردنـد. انتقـادی  گمنـام و مـورد حمایـت افـراد و مدیـران »دخیـل در فتنـه« انتقـاد 

پیـروزی فهرسـت »امیـد« )مـورد تأییـد اصالح طلبـان( اشـاره داشـت.
کـه برخی از منتقـدان رتبه بهتر از ۳۸ در انتخابات شـورای جدید  ح شـد  ایـن انتقادهـا درحالـی مطـر
کسـب رأی توسـط هفـت هـزار نفر شـدند؛ یـا با ۱۴  کسـب نکردنـد و تنهـا موفـق بـه جلـب نظـر همـراه و 
کنش هایـی معنـادار  کسـب نکردنـد؛ وا کمتـر از انتخابـات دور قبـل، جایگاهـی بهتـر از ۲۴  هـزار رأی 
اعضـای شـورای  از  برخـی  و خروجـی  کارنامـه  بـه  انتخابـات،  در  کثریـت مشـارکت کنندگان  ا توسـط 

چهارم.
کـه عضـو شـورای چهـارم بـود و در  کرمـان می گویـد: »یکـی از آقایانـی  کاظـم، یکـی از فعـاالن مدنـی 
ایـن انتخابـات رأی نیـاورده، انتقادهـای تنـد و حمـالت غریبـی بـه برگزیـدگان جدیـد و بـه خصـوص 
که از اقدامـات پنهان و  که ایشـان قبال قول داده بـود  کـرده اسـت؛ ایـن درحالـی اسـت  فهرسـت امیـد 

گفـت.« تخلف هـای شـورای چهـارم سـخن خواهـد 
وی هم چنیــن می افزایــد: »مــن البتــه از برخــی موضع گیری هــای ایشــان و بعضــی دیگــر از اعضــا 
کرمــان، ماننــد تجاری ســازی میــدان مشــتاق یــا تخریــب خانــه شــهر یــا  دربــاره بعضــی مشــکالت 
کامــی در انتخابــات، ادبیــات  کــه افــراد پــس از نا پــروژه طهماســب آباد خوشــحالم؛ امــا درســت نیســت 
کننــد و  کــه بــه آن هــا رأی داده انــد، تنــدی  کننــد و بــه منتخبــان جدیــد یــا شــهروندانی  گزنــده اتخــاذ 

اتهــام بزننــد.«
که »شـورای شـهر باید صدای مطالبات  کرمان نیز معتقد اسـت  محبوبه، یکی دیگر از فعاالن مدنی 
کـه  کنـد. مـن خوشـحالم  گـون شـهر را بـرای آبادانـی لحـاظ  گونا مـردم باشـد و خواسـته های اقشـار 
کام  نـا یابنـد،  راه  بـه شـورا  کردنـد  تـالش  پـاش  و  ج هـای عجیـب و غریـب و ریخـت  بـا خر کسـانی که 
کسـانی در صـورت  کـه هزینه هـای نجومی کردنـد؛ چنیـن  کـم نبودنـد نامزدهایـی  کنیـد  ماندنـد. بـاور 

کرمـان باشـند.« راهیابـی بـه شـورا، می توانسـتند یـک تهدیـد بالقـوه بـرای منافـع شـهروندان 
کـه صدهـا میلیـارد بودجه دارد و شـهرداری اش ده هـا پروژه  کرمـان  او اضافـه می کنـد: »شـهری مثـل 
را  کـه منافـع فـردی خودشـان  نیـاز دارد  بـه منتخبانـی  اقـدام دارد،  را در دسـت  و ماموریـت مهـم 
کـه ترکیـب شـورای جدیـد، چنیـن اسـت؛ و البتـه بـه عنـوان یکـی از  کنـار بگذارنـد. مـن خوشـحالم 

کرمانـی، هیـچ تعارفـی در نقـد اعضـای جدیـد نخواهـم داشـت.« شـهروندان 
که »کرمان  کیـد می کند  کرمان هم تا گردشـگری  محمـد، دانش آموختـه معمـاری و فعال رسـانه ای و 
کتور  گردشـگر دارد؛ این فا کشـور اسـت و پتانسـیل بسـیار باارزشـی برای جلب  مرکز بزرگ ترین اسـتان 

مهمی برای توسـعه و آبادانی شـهر محسـوب می شود.«
گردشـگری بـه ادبیـات تبلیغاتی و انتخاباتـی اغلب نامزدهـا در این  ح بحـث  کـه »طـر او معتفـد اسـت 
ح شد و  کالن مطر که این بحث هم در سطح  دوره از انتخابات، نکته  بسیار مهمی بود؛ خوشحالم 
هـم در سـطوح پایین تـر و بدنـه حامـی نامزدهـا. ضمـن اینکه حضـور برخی چهره های شناخته شـده  

گردشـگری در متـن رقابت های انتخابات شـورا خیلـی باارزش بود.« صنعـت 
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کید شـماری  گردشـگری توسـط اعضـا فهرسـت امید، و نیز تا وی بـه »امضـای میثاق نامـه حمایـت از 
گردشـگری در برنامه هـای تبلیغاتـی و انتخاباتـی خـود« اشـاره و ابـراز امیـدواری  از نامزدهـا بـه بحـث 
کمک  کرمان  گام موثـری در این خصوص بردارد و به توسـعه شـهر  کـه شـورای جدیـد بتوانـد  می کنـد 

کند.
کالن شـهری جدیـد خـود را بـرای چهـار سـال  کرمـان مدیریـت  بـا چنیـن نگاهـی بـه شـورای جدیـد، 
شـناخته اسـت. رضـا از فعـاالن مدنـی شـهر بـه نقـل قولـی از یکـی از منتخبـان جدیـد شـورا اشـاره 
کـه »اولویـت  گفتـه اسـت  کـه از فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایـان وارد شـورا شـده،  می کنـد؛ وی 
غ از جناح بندی های سیاسـی  مـن در شـورای پنجـم، هم دلـی بیـن اعضـای شوراسـت تـا بنوانیـم فـار

کنیـم.« کمـک  بـه پیشـرفت شـهر 
نزاع هـای  بـدون  جدیـد  شـورای  و  دهـد؛  خ  ر اتفـاق  ایـن  کـه  امیـدوارم  »صمیمانـه  می گویـد:  رضـا 
کارشناسـی و تخصصـی و فقـط در راسـتای تحقـق رفاه بیشـتر  سیاسـی بیهـوده، و مبتنـی بـر نظریـات 

کرمـان، وظایـف قانونـی خـود را پـی بگیـرد.« اهالـی 
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نویسنده: سارا میکائیلی 
استان: اردبیل

شهر: اردبیل
چالش ها:

• انتخابات شورای پنجم
گی های منتخبان • ویژ

• زنان شورای پنجم

بـا پایـان یافتـن انتخابـات و برگزیده شـدن اعضای شـورای پنجم شـهرها و روسـتاها، امید مردم 
بـرای تغییـر بـه سـوی بهبـود شـرایط و وضعیـت محیـط زندگی شـان بیشـتر شـده اسـت؛ بـه ویـژه 

کثـر مناطـق تحولـی چشـم گیر در ترکیـب اعضـای شـوراها بـه وجـود آمـده اسـت. کـه در ا
ایـن  آمـار داوطلبـان شـوراهای  اردبیـل، بیشـترین  انتخابـات اسـتان  بـر اعـام دبیـر سـتاد  بنـا 
اسـتان مربـوط بـه رده سـنی ۳۶ تـا ۴۰ سـال بـود و بـه نظـر می رسـد ایـن میانگیـن در منتخبـان 
و  کل داوطلبـان شـوراهای شـهری  ماریـا موسـوی می گویـد:  تثبیـت شـده اسـت.  نیـز  شـوراها 
کـه از ایـن میـان ۹۴۴ داوطلـب شـورای  روسـتایی در اسـتان اردبیـل ۶ هـزار و ۶۰۳ نفـر بودنـد 
کاندیـدای  شـهر و ۵ هـزار و ۶۵۹ نفـر نامـزد شـوراهای روسـتایی شـده بودنـد. ۶ هـزار و ۴۳۶ نفـر 
کرده بودند و از میـان داوطلبان ۵۴۵  کاندیـدای زن در اسـتان اردبیـل ثبـت نـام  مـرد و تنهـا ۱۶۷ 

تـن سـابقه عضویـت در شـوراها را داشـتند.

استقبال اردبیلی ها از زنان در انتخابات شوراها
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بارقه های امید برای حضور زنان در مدیریت استان اردبیل
کاندیـدا در انتخابـات شـورای شـهر و روسـتاهای اردبیـل،  بـا وجـود شـرکت تنهـا ۱۶۷ زن بـه عنـوان 
حضـور زنـان در میـان منتخبـان چشـمگیر اسـت و ایـن نشـان از اعتمـاد بـاالی مـردم اسـتان اردبیـل 

بـه زنان اسـت.
نـدا میرزانـق، فعـال مدنـی در اسـتان اردبیـل بـا بیـان ایـن مطلـب، دربـاره جایـگاه زنان در شـوراهای 
شـهری و روسـتایی اسـتان اردبیـل می گویـد: حضـور دو زن در میـان منتخبـان شـورای پنجـم شـهر 
کـرده اسـت، موضوعـی قابـل  کسـب  کـه یکـی از آنـان بـه نـام زهـرا قدیمـی بیشـترین رای را  اردبیـل 
از  دو  هـر  کـه  اسـت  کنعانـی  رویـا  دوره  ایـن  در  اردبیـل  شـورای  منتخـب  زن  دومیـن  اسـت.  توجـه 
لیسـت امیـد انتخـاب شـده اند. اعتمـاد مـردم اسـتان اردبیـل بـه زنـان در ایـن دوره انتخابـات یکی از 
گی هـای ایـن دوره شـوراهای شـهر اسـت. نـدا مرادجـو چهره جدید شـورای شـهر نمیـن به عنوان  ویژ
عضـو اصلـی و ماریـا جعفـری رئیـس شـورای چهـارم نمین به عنوان عضـو علی البدل انتخاب شـدند. 
گلسـتانی و سـیده  در خلخـال شـهناز شـاطری بـه شـورا راه یافتـه، در بیله سـوار عالیـه هژیـر، حمالـه 
کوثر انتخاب شـده اند.  فهیمـه مشـقاتی بـه ترتیـب بـه عنـوان اعضـای اصلـی و علی البـدل شهرسـتان 
گرمـی نرگـس خاقانـی بـرای عضویت در شـورا انتخاب شـده اسـت. سـمیه  او ادامـه می دهـد: در شـهر 
زایدی نخسـتین برگزیده شـورای مشـگین شـهر اسـت. مریم مهدوی عضو اصلی و سـیده زهرا سـید 
کنـد، عضـو علی البـدل شـورای شـهر انگـوت شـده اند. در پـارس آبـاد مغـان نیـز نـام سـارا برزگـر در  تـازه 

گرفته اسـت. میـان اعضـای علی البـدل شـورا جـا 
کـه از میـان ۹۴ عضـو  بررسـی آمـار منتخبـان حـوزه شـهری شـوراهای اسـتان اردبیـل نشـان می دهـد 
برگزیـده شـورای شـهر ۱۳ نفـر زن هسـتند. یعنـی حـدود ۱۴ درصـد از برگزیـدگان شـوراهای شـهری 
اسـتان اردبیـل زن هسـتند. ایـن آمـار بـا توجـه بـه ثبـت نـام ۲ و نیـم درصدی زنـان بسـیار قابل توجه 
کمتـر بـه حضـور در شـوراهای شـهر تمایـل نشـان داده انـد، امـا  اسـت و نشـان می دهـد هرچنـد زنـان 
بـا توجـه بـه عملکـرد جامعـه مدنـی در اسـتان اردبیـل، مـردم به حضور زنـان در مدیریت شـهری این 

اسـتان اعتمـاد دارنـد و ظرفیـت جامعـه بـرای حضـور زنـان در مناصـب مدیریتـی بیشـتر اسـت.

اعتماد روستانشینان شهرستان نمین به حضور زنان در شوراها
گفتـه نـدا میرزانـق، نکته امیدوارکننده دیگر عضویت زنان در شـوراهای روسـتایی اسـتان اردبیل  بـه 
اسـت. او بـا اشـاره بـه یـک پژوهـش میدانـی در حـوزه انتخاباتـی شهرسـتان نمین و توابـع آن توضیح 
می دهـد: هرچنـد ایـن پژوهـش میدانـی آمـار تمامـی روسـتاهای اسـتان اردبیـل را در اختیـار نـدارد، 
امـا بـه طـور مثـال در روسـتاهای شهرسـتان نمیـن برگزیـده شـدن خانم هـا رقیـه عزیـزی در شـورای 
کلـش نشـان  روسـتای نیـارق، خانـم نبـات زاده در روسـتای جیـد، و فرشـته ولـی زاده در روسـتای 
کشـور، مـردم اسـتان اردبیل به  می دهـد بـا وجـود پیشـینه مدیریـت سـنتی مردانـه در ایـن منطقه از 
حضـور زنـان در اداره شـهرها و روسـتاها اطمینـان بیشـتری می کننـد و فضـا بـرای حضـور اجتماعـی 

زنـان مهیاتر اسـت.
گـر اسـامی ایـن سـه زن برگزیـده در شـوراهای روسـتایی را نیـز بـه آمـار بـاال  خانـم میرزانـق می گویـد: ا
بیافزاییـم، درصـد منتخبـان زن بیشـتر نیـز خواهـد شـد، امـا بـا توجـه بـه در اختیـار نبـودن لیسـت 

تمـام زنـان برگزیـده در شـوراهای روسـتایی اسـتان اردبیـل، از ارائـه ایـن آمـار می پرهیـزم.
کل جامعه اسـتان اردبیل، با وجود سـاختار روسـتایی و پیشـینه  کنـون  گفتـه ایـن فعـال مدنـی، ا بـه 
تاریخـی مردسـاالرانه، بـرای حضـور اجتماعـی زنـان آمـاده اسـت و شـاید وظیفـه فعاالن مدنـی از این 
کنند و آن ها را به پیش قدم شـدن برای  کار  که روی اعتماد به نفس زنان بیشـتر  به بعد این اسـت 

کنند. حضـور در جایگاه هـای مدیریتی شـهری و سـایر مناصب تشـویق 
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گرفتـه شـود و اثـر مثبـت خـود را بـر جامعـه  کار  کیـد می کنـد: تحصیـالت دانشـگاهی زنـان بایـد بـه  او تا
کـردن نقـش زنـان بـه عنـوان نیمـی از جامعـه  محلـی نشـان دهـد. ایـن در واقـع عـالوه بـر پررنگ تـر 
در مدیریـت شـهری باعـث می شـود نیروهـای تـازه نفـس بـا ایده هـای نـو و خـالق چهـره فرهنگـی و 
اجتماعـی منطقـه را بهبـود بخشـند و از سـویی ضمـن تشـویق دختران به داشـتن آرزوهـای بزرگ تر، 
تصمیم گیـری  و  مدیریتـی  پسـت های  در  زنـان  حضـور  بـرای  را  جامعـه  اجتماعـی  سیاسـی  فضـای 

بزرگ تـر مثـل اسـتان داری، نمایندگـی مجلـس و حتـی وزارت آمـاده می کنـد.
نـدا میرزانـق، بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه بهبـود وضعیـت بهداشـتی، رفاهـی، اقتصادی و اشـتغالی 
زنـان در اسـتان اردبیـل می گویـد: قطعـا حضـور زنـان در شـوراهای شـهر و روسـتا در افزایـش حضـور 
نیـز  شـورا  عضـو  مـردان  نگـرش  بـر  می توانـد  و  اسـت  موثـر  آنـان  وضعیـت  بهبـود  و  زنـان  اجتماعـی 

باشـد. تاثیرگـذار 
روز  و  پایـان می یابـد  مـاه ۱۳۹۶  مـرداد  روز سـیزدهم  روسـتا  و  اسـالمی شـهر  دور چهـارم شـوارهای 
کـرد. چشـم امیـد مـردم شـهرها و روسـتاها  کار خواهنـد  چهاردهـم مـرداد شـوراهای پنجـم آغـاز بـه 
کشـور، از جملـه در اسـتان اردبیـل بـه اعضـای شوراهاسـت تـا ببیننـد چقـدر بـه شـعارها و  در سراسـر 
کرد و چـه تحولی در بهبـود وضعیت  اهـداف اعـالم شـده در تبلیغـات انتخاباتـی خـود عمـل خواهنـد 

شـهر و روستایشـان بـه وجـود خواهنـد آورد.
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نویسنده: مسعود بندری
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس

چالش ها:
• انتخابات شورای پنجم

گی های منتخبان • ویژ
• زنان شورای پنجم 

تکلیـف شـورای پنجـم شـهر ۵۴۳ هـزار نفـری بندرعبـاس هـم مشـخص شـد. در شـورای ۱۱نفـره 
آتـی، دو نفـر زن حضـور دارنـد و بـه شـکل قابـل توجهی، نفر اول انتخابات، یک زن شـده اسـت. 
هم چنیـن در شـورای پنجـم بندرعبـاس، پنـج عضـو از ۱۳ عضـو شـورای پیشـین حضـور خواهنـد 

داشت.
۱۱ منتخـب جدیـد از میـان ۱۸۱ نامـزد تأییـد صاحیـت شـده، بـه شـورای پنجـم راه یافته انـد. 
کرسـی در انتخابات شـورا،  صاحیـت ۱۸ نامـزد مـورد تاییـد قـرار نگرفـت. بـه بیان دیگر، برای هر 
که نشـانه هایش  خ داد؛ رقابتی  ۱۶ نامـزد وجـود داشـت. و پیـروزی مهـم از دل رقابتـی سـنگین ر
که از پوسـتر  کمتـر جایـی در بندرعبـاس بود  در همـه جـای شـهر بـه چشـم می خـورد. متاسـفانه 
کـه تصویـری نازیبـا و آزاردهنـده بـرای  کارد نامزدهـا، خاصـی یافتـه باشـد؛ حتـی درختـان  و پـا

کـرده بـود. بسـیاری شـهروندان بـه خصـوص حامیـان محیط زیسـت ایجـاد 

شورای پنجم بندرعباس؛ تغییر نسبی
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مسـتقل،  نامزدهـای  نیـز  و  اعتدال گرایـان  و  اصالح طلبـان  اردوگاه  بـا  هم سـو  نامزدهـای  تعـداد 
کـم نبودنـد  کـه بـا پرچـم اصول گرایـان وارد رقابـت شـدند. البتـه  به وضـوح بیـش از نامزدهایـی بـود 

کردنـد. رقابـت  میـدان  وارد  مسـتقل،  عنـوان  بـا  را  خـود  کـه  اصول گرایانـی 
امـا داده هـای مرتبـط بـا انتخابـات شـورای بندرعبـاس، محـدود بـه این هـا نیسـت. در زیـر برخـی از 

سـرفصل های مهـم مرتبـط بـا انتخابـات مزبـور در مرکـز اسـتان هرمـزگان مـرور شـده اسـت.

خیز بلند یک زن
کـه در شـورای چهـارم نیـز حضور داشـت و منشـی شـورا بود،  کارشـناس ارشـد حقـوق  فاطمـه جـراره، 
کـرده اسـت. او از فهرسـت مـورد حمایـت اصول گرایـان و  کسـب  بیشـترین رأی را در انتخابـات اخیـر 

جبهـه پایـداری، پـا بـه شـورای جدیـد می گـذارد.
کارمنـد اسـتان داری هرمـزگان اسـت و موفـق شـده نسـبت بـه دوره قبـل، ۶۰۰۰ رأی بیشـتر  جـراره، 
کنـد؛ توفیقـی بـاارزش بـرای او و حامیـان سیاسـی اش. او در ایـن دوره حـدود ۲۵ هـزار رأی  کسـب 

اسـت. آورده 
برادر وی، ابوالقاسـم جراره رئیس سـتاد انتخاباتی رئیسـی در اسـتان هرمزگان بود و نماینده سـابق 

مجلـس و از طیـف تنـدرو اصول گرایـان و هم فکـران مصبـاح یزدی.
گیرد؟ که ریاست شورای شهر را نیز برعهده  آیا جراره موفق خواهد شد 

خ ندهـد؛ باالخـره ریاسـت شـورا  کنش گـران مدنـی شـهر می گویـد: »امیـدوارم چنیـن اتفاقـی ر رضـا از 
کارنامـه مدیریتـی بیشـتری دارد. هرچنـد خانـم جـراره رأی  اهمیـت دارد و نیـاز بـه تجربـه و وزن و 
کـه فـرد مجرب تـر و توانمندتـری از وی در شـورا وجـود نداشـته  اول را آورده، امـا ایـن دلیـل نمی شـود 

باشد.«

از سکوی اول به رتبه دوم، و سومی معنادار
اسـالم باوقـار عضـو شـورای چهـارم، در انتخابـات اخیـر نفر دوم شـورای بندرعباس شـد؛ او نسـبت به 
کارشـناس ارشـد حقـوق  کـرده اسـت. او هـم ماننـد جـراره  کسـب  کمتـر  دور قبـل حـدود دو هـزار رأی 
کمـان اسـتان هرمـزگان را برعهـده دارد و مشـاور  اسـت. وی هم چنیـن ریاسـت هیئـت تیرانـدازی بـا 

ورزشـی اسـتان دار است.
کـه از  کمتـر، سـوم شـده؛ او  پـس از وی، فیصـل دانـش، نامـزد هم سـو بـا دولـت روحانـی بـا ۱۵۱ رأی 
شـهروندان اهـل تسـنن بندرعبـاس اسـت، در دوره هـای دوم و سـوم نیـز عضـو شـورای شـهر بـوده 

اسـت.
دانـش ابتـدا توسـط هیـأت نظـارت اسـتان رد صالحیـت شـد؛ امـا بعدتـر توسـط هیـأت عالـی نظـارت 

کشـور بـه رقابـت برگشـت و بیـش از ۲۱ هـزار رأی آورد.
دانش در تکواندو قهرمان جهان و المپیک بوده؛ او ۳۱ سـال اسـت ریاسـت هیأت تکواندو هرمزگان 

را برعهده دارد.
نتایج و جابجایی های معنادار

کیانـوش جهانبخـش، پرویـز سـاالری و هومـن رفیعـی  عـالوه بـر جـراره و باوقـار )نفـرات اول و دوم(، 
که توانسـتند از شـورای چهارم به شـورای پنجم راه یابند. دو نفر اول  بندری نیز سـه نامزدی بودند 

کردنـد. کردنـد و هـم رتبـه خـود را بهتـر  کسـب  هـم رأی بیشـتری از دور قبـل 
جهانبخـش از نامزدهـای مسـتقل محسـوب می شـود؛ سـاالری، اصول گراسـت و سرپرسـتی روزنامـه 

کیهـان را در هرمـزگان برعهـده دارد؛ و رفیعـی نیـز نامـزد مسـتقل و مـورد حمایـت اهـل سـنت اسـت.
کشـور  رفیعـی نیـز ماننـد دانـش ابتـدا توسـط هیـات نظـارت اسـتان رد، و بعـد توسـط هیـات نظـارت 
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کامیـاب. او در رتبـه آخـر ایسـتاد و وارد شـورای پنجـم شـد. تأییـد شـد و 
انتخابـات شـورای چهـارم )مهـران نجاتـی و رضـا  نکتـه قابـل اشـاره، سـقوط نفـرات دوم و چهـارم 

اسـت. بندرعبـاس  شـورای  علی البـدل  لیسـت  و  ذخیـره  فهرسـت  بـه  حیـدری زاده( 

کام لیست ها و ائتاف های نا
از نامزدهـای مـورد حمایـت اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان، فیصـل دانـش و آبتیـن امیـری هـردو بـه 

پشـتوانه حمایـت و رأی اهـل سـنت راهـی شـورای شـهر بندرعبـاس شـدند.
 امیـری، دانشـجوی دکتـرای حقـوق و عضـو شـورای مرکـزی حـزب اعتـدال و توسـعه اسـتان هرمزگان 

اسـت؛ او هم چنین در دو نشـریه محلی اسـتان، سـردبیر اسـت.
گـر اقبال  کام مانده و ا کـه فهرسـت مـورد حمایـت اصالح طلبان، نـا بـا اطمینـان می تـوان مدعـی شـد 
کسـی را در شـورای  کـه آنـان  اهـل سـنت و پتانسـیل و شـهرت و سـابقه دو نامـزد مزبـور نبـود، ای بسـا 

پنجم نداشـتند.
وضـع مخالفـان و منتقـدان دولـت روحانی )اردوگاه اصول گرایی( نیـز چندان بهتر از حامیان دولت و 
که بدون تابلـو و پرچم، اصول گرایان شـهر را نمایندگی  اصالح طلبـان نیسـت؛ لیسـت »ائتـالف بنـدر« 

کرد: جراره، سـاالری و عامری. می کـرد نیـز تنهـا سـه نفـر را روانه شـورای پنجم 
بـه بیـان دیگـر، ظاهـرا اقبالـی بـه فهرسـت ها در بندرعبـاس صـورت نگرفته؛ و اقشـار مختلـف، تنها به 

گزینه هـای مشـخصی از برخـی فهرسـت ها رأی داده یـا مسـتقل هایی را برگزیده انـد.
کدسـتی«، باوقـار راهـی شـورا شـده؛ و از لیسـت  بـه عنـوان نمونـه، از فهرسـت »ائتـالف هم دلـی و پا
کـه البته نزدیک به اردوگاه  مـورد حمایـت »انجمن اسـالمی معلمان هرمزگان« مجید عسـکری زاده، 

اصول گرایـان اسـت.
کننـد؛ چنان کـه دو لیسـت مشـهور  جـز اینهـا، سـایر فهرسـت ها و ائتالف هـا نتوانسـته اند جلـب توجـه 
کام  کـه تبلیغـات زیـادی نیـز داشـتند، نـا شـهر )»تـا بندرعبـاس ۱۴۰۰« و »ائتـالف بـزرگ شـهریاران«( 

کنـد. کسـی را روانـه شـورای شـهر  کارآمـدی« نیـز نتوانسـت  ماندنـد. ائتـالف »وفـاق و 
و  محلـی  شناخته شـدگی  پشـتوانه  بـه  یـا  بندرعبـاس  شـهردار  حمایـت  بـا  مسـتقل ها  این چنیـن، 

کننـد. خـود  آن  از  را  شـورا  ترکیـب  از  نیمـی  دسـت کم  توانسـتند  تبلیـغ،  و  خانوادگـی 

چند حاشیه قابل توجه
کـم نیسـت؛ برخـی از نـکات قابـل توجـه  حاشـیه های معنـادار انتخابـات شـورای پنجـم بندرعبـاس 

عبارتنـد از:

ذخیـره.  و  علی البـدل  لیسـت  بـا  منتخبـان  فهرسـت  آخـر  نفـر  میـان  بسـیارکم  رأی  اختـالف  اول؛ 
کـه بـا ۱۶۷۲۹ رأی وارد شـورا شـده  کمتـر از نفـر یازدهـم )رفیعـی( دارد  اسـماعیل بواشـه تنهـا ۲۵ رأی 

اسـت.

گرفـت،  کانال هـای تلگرامـی منطقـه ای صـورت  کـه توسـط بعضـی از  دوم؛ در برخـی نظرسـنجی ها 
نتایـج قابـل توجهـی به دسـت آمـد؛ ازجملـه این کـه در یـک مـورد تنهـا سـه درصـد پاسـخ دهندگان 

کامیابـی آن هـا موثـر بـوده اسـت. کـه برنامـه نامزدهـا در  کردنـد  اعـالم 
کـه در انتخابـات  کردنـد  هم چنیـن در یـک نظرسـنجی دیگـر، تنهـا نیمـی از پاسـخ دهندگان اعـالم 

شـوراها بـه شـش تـا ۱۱ نفـر رأی داده انـد.
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کـه شـورای چهـارم بندرعبـاس،  سـوم؛ در شـورای پنجـم دو زن حضـور دارنـد. ایـن درحالـی اسـت 
کـرده، و  کسـب  کـه در ایـن انتخابـات پیـروزی قابـل توجهـی  شـاهد حضـور سـه زن بـود. بجـز جـراره 
که در جایـگاه هفتم انتخابات  هم چنـان در شـورا خواهـد بـود؛ پرویـن علیزاده، عضو شـورای چهـارم 
کـه نفـر دهـم  کسـب نکـرده اسـت. راحلـه مالیـی هـم  قبـل قـرار داشـت، این بـار رتبـه ای بهتـر از ۴۵ 

انتخابـات قبـل بـود، ایـن دفعـه در جایـگاه ۵۷ ایسـتاده اسـت.

احمـد  دارد؛  حضـور  نیـز  )روحانـی(  معمـم  یـک  قبـل  شـورای  برخـالف  جدیـد  شـورای  در  چهـارم؛ 
عامری سـیاهویی، سـردفتر ازدواج اسـت و مسـئول دفتر شـورای سیاسـت گذاری ائمه جمعه استان 
هرمـزگان. این کـه چقـدر ایـن جایـگاه، موجـب حمایـت نهادهـای وابسـته از حکومـت بـه او شـده و 
گرفتـه و حدود ۱۷ هـزار و ۵۰۰  در پیـروزی اش موثـر بـوده، معلـوم نیسـت. عامـری در رتبـه هشـتم قـرار 

کـرده اسـت. کسـب  رأی 

کـرده اما شـماری از نامزدها  پنجـم؛ هرچنـد فرمانـداری بندرعبـاس نتایـج انتخابـات شـوراها را اعالم 
کـرده  کتبـی تهیـه  کی هسـتند. آن هـا اعتراضـی  نسـبت بـه رونـد برگـزاری انتخابـات و شـمارش آرا شـا
و بـه سـتاد مرکـزی برگـزاری انتخابـات در اسـتان هرمـزگان تحویـل داده انـد. برخـی رسـانه ها مدعـی 

کـه احتمـال تغییـر نتایـج انتخابـات وجـود دارد. شـده اند 

بـه  شـارژ«  »کارت  توزیـع  )ازجملـه  تخلف هـا  برخـی  وقـوع  دربـاره  شـنیده هایی  متاسـفانه  ششـم؛ 
گزینـه خـاص( در جریـان برگزاری انتخابات شـوراها، وجـود دارد؛ اتفاقی  منظـور ترغیـب رأی دهـی بـه 

کـه در متـن واقعیت هـای تلـخ و محرومیت هـای موجـود، چنـدان غیرمترقبـه نیسـت.

کـه »برنامه«محـوری بـه حاشـیه رفـت؛  هفتـم؛ انتخابـات شـوراها در بندرعبـاس درحالـی برگـزار شـد 
کثریت قـرار نگرفـت و ارتباطی با  گـر هـم چیـزی بـا عنـوان برنامـه منتشـر شـد، چندان مـورد اعتنـای ا ا
جامعـه برقـرار نکـرد. به عنـوان نمونـه یکـی از نامزدهـا در اولیـن بنـد از اهـداف انتخاباتـی خود نوشـته 
بـود: »افزایـش عدالـت اجتماعـی و حقوق برابر از طریق بسترسـازی جهت ارائه خدمات و تسـهیالت 

الزم بـه افـراد دارای شـرایط خاص جسـمانی«.
این کـه چنیـن جملـه و ادعایـی چقـدر مـورد فهـم و پذیـرش مخاطبـان قـرار می گیـرد، البتـه پرسـش 

بی پاسـخی اسـت.
ایـن شـهر،  ترکیـب شـورای  تغییـر  کـه  اسـت  بندرعبـاس معتقـد  کنش گـران مدنـی  از  یکـی  حجـت، 
از اعضـای  گرچـه نیمـی  او: »ا نـداده؛ به عقیـده  خ  انتظـار می رفـت ر چنان کـه پیش بینـی می شـد و 
کـه از راهیابی  گزینه های مناسـب تر و توانمندتری وجود داشـتند  کرده انـد امـا متاسـفانه  شـورا تغییـر 

بـه شـورا بازماندنـد.«
کـه »پتانسـیل جـوان شـورا و ترکیـب تقریبـا متنـوع آن، بتوانـد موجـب  وی ابـراز امیـدواری می کنـد 

کارآمـدی و تحـرک شـورا شـود.« افزایـش 
بـه بـاور وی: »تکثـر دیدگاه هـا و حضـور همـه سـالیق و نگاه ها در شـورا، می تواند هم یک مزیت باشـد 
و هـم یـک تهدیـد. ایـن وضـع، فرصتـی اسـت بـرای مشـورت و هم فکـری و درنهایـت همـکاری همـه 
کیفیـت زندگی اهالی منطقه،  کن بندرعباس برای بهبود  جناح هـا و نماینـدگان اقشـار اجتماعـی سـا

کـه می توانـد موجـب چالـش و تضاد و رقابت شـود.« و البتـه تهدیـدی اسـت چرا
کارنامه ای  کیفیـت و  کـه شـورای جدیـد در مقایسـه با شـورای پیشـین، چـه  کـرد  زمـان ثابـت خواهـد 

کرد. کنـار اعضـای سـابق، انجـام وظیفـه خواهنـد  دارد و اعضـای جدیـد چگونـه در 

شهروند خبرنگار

۴۵۹

شورای پنجم بندرعباس؛ تغییر نسبی



شهروند خبرنگار

۴۶۰



شهروند خبرنگار

۴۶۱

درباره عرصه سوم

سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����
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