ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ روز ﻣﻠﯽ
ﺷﻮراﻫﺎ/ﺷﻤـﺎ ﺧـﺎﻧﻪ اﻣﯿـﺪ ﻣـﺮدم
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺮدم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،روز ﻧﻬﻢ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺷﻮراﻫﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه؛ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی
ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ روز ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد از ﭘﺨﺶ ﺗﯿﺰر ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮراﻫﺎ و
ﺷﻬﺮداران ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری و…
در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻦ،اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ اﯾﻦ روز را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻦ روز
ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی و رﺳﺎﻟﺖ ﺷﻮراﻫﺎ اﺷﺎره و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻢ.
ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ!ﻫﻤﻪ ﻣﺎ واﻗﻔﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﻔﺘﺎدو ﻫﺸﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻧﻬﺎد
ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺧﺒﺮﮔﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
اﻣﺎ ﺑﺮای ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ آن در ﻫﻤﺎن دورِ اول ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  24ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﮐﺸﺎﻧﺪ و در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم
ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎن ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ اوﺿﺎع را آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ  ،ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺧﻮد

اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ دوره ﻫﺎی ﭘﺮ ﺣﻮاﺷﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﻪ اوج اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺣﻮاﺷﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺷﺎره ﮐﺮد؛ از اﺳﺘﻌﻔﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﯿﺄت
ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش آرا و ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﺪد آرای ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ در اﯾﻦ دوره
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮی

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎ،ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ واﮔﺬار
ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻬﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و ﺣﻮزوی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ورزﺷﮑﺎر و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر در ﺷﻮرا و ﺗﮑﺜﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
آن ﺗﺮس و واﻫﻤﻪای داﺷﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رود،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﺤﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،دو ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺷﻮرای ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﻃﯽ اﯾﻦ دوﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﻮراﻫﺎ ،دﭼﺎر ﺣﻮاﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ،آﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﺗﺎ
ﺗﺮک ﺟﻠﺴﻪ و آﺑﺴﺘﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرا و … اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻋﺼﺎره
ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪی ﺧﻮد
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ
ﺗﻠﻨﮕﺮ از ﺳﻮی دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ دوﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ:
اﻫﻤﯿﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﮓ ﻫﺎی
وﻟﮕﺮد ،،اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده،
ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﮑﺪی
ﮔﺮی در ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﻬﺮ در ﺟﻬﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮی ،اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﮔﺮ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺮدد ﻣﺮدم ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮔﺎﻫﯽ

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﭘﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﺼﻮرت اﻧﻼﯾﻦ ،ﻧﺤﻮه ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی و
دﻻﯾﻞ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺑﻮدﺟﻪ ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف
اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا دﺧﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺪی ﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ
و ﺷﺨﺼﯽ و ﻃﺎﯾﻔﻪ ﮔﺮی  ،زﻫﺮ ﻣﻬﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرا را از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧﺪازد
و آن را ﮐﻢ ﺳﻮد و ﮔﺎه ،زﯾﺎﻧﺒﺨﺶ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺎم ﻣﺮدم را ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ،
ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮرات آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺷﻮرا ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و از رأﯾﯽ ﮐﻪ داده اﻧﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻐﻀﻮب دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﯾﻘﯿﻨﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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