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  آزموده را آزمودن خطاست
  

امروزه مشارکت مردم در اداره جامعه، اصلی بنيادين در مردم ساالری برای توسعه ملی کشور بر 
 می باشد و انتخابات شوراها در کشورهای  به عنوان باالترين مرجع تصميم گيری"اراده ملت"پايه 

توسعه يافته همواره بستری مناسب جهت نيل به اين امر ارزيابی گرديده است، در عين حال نبايد 
فراموش نمود که حدود اختيارات و وظايف شوراها، توزيع قدرت و کارآيی آرمانهای مردم و ازهمه 

  .يت انتخابات هستند ، از اساسی ترين عوامل موفق"روحيه ملی"مهمتر 
  

کم نبودند شمار آزادی خواهان و مبارزانی که تالش در  ٥٧در سالهای نخستين پيروزی انقالب 
قدرتمند نمودن اختيارات شورايی در کشور داشتند و بودند رهبرانی از انقالب که بر سر اين اصل 

 خود پيش رانندگان که از همان جانانه ايستادند و بر آن پافشاری کردند، اما چه سود؟  انحصارگران و
را در شکلی تازه و پيچيده تر پيکرتراشی می کردند اين خواست بنيادين روزهای نخست، يکه تازی 

در آستانه تولد مرده به دنيا را چنان کور و بی قواره کردند و آن را از نوپايی انداختند که اين چنين 
 گنگ و مبهم تعريف گرديد که مرزهای تصميم گيری تفکر شورا و نهادهای برآمده از آن آنچنان. آمد

آن با ديگر نهادهای کشور مشخص و شفاف نشد و ارتباط درون تشکيالتی آن با ديگر نهادهای 
تجربه شوراهای کنونی در شهرهای کوچک و . بجا سازماندهی نگرديد) محله و استان(شورايی

ر هزار توی دستگاه اداری کشور دست و مناطق محروم نشان داده است که عمال مصوبات شوراها د
بوقهای رسانه ای حاکميت کنونی ، پا می زند و برآيند عملکرد آن هيچ است چه اگر غير از اين بود

، عملکرد شوراها در شهرهای ن را فرياد می زند تا با آن نمايش جديد خود را پرده آرايی کنندآ
حضور شبکه های قدرتمند خدمات شهری و . بزرگ و کالن شهر تهران نيز از همه کمتر می باشد

ساخت و ساز مسکن، وجود رانت های شبه قانونی در سازمان شهرداری ها، جاگيری افراد صرفا 
سياسی در پست های خدمات شهری و بده بستانهای پشت پرده کار را به جايی رسانيد تا فاجعه 

  !؟.... خبری بود و نه از  خارجی از دشمن نهفاجعه ای که در آن. شورای شهر تهران شکل گرفت
ب فضايی خاص است تا با طرح  مبارزات اجتماعی، سياسی در چارچوشوراها بستر مناسبی جهت

خواستهای بنيادين روندی از ارده مردم برای اداره شهر و روستا باشد، اما در عين حال فراموش 
انی اجتماعی، اقتصادی به شهرها و نکنيم که وظيفه قانونی و اصلی شوراهای کنونی ياری رس

. ياری رسانی که نياز به تخصص در عرصه نظريه پردازی و مديريت در اجرا دارد. روستاهاست
شوراهای کنونی نيازمند افرادی برنامه ريز و متخصص هستند تا مشکالت کنونی را چاره سازی 

ثانيا . ر آن به شکست انجاميده استاين نهادها ذاتا غيرسياسی هستند و تجربه سياسی کاری د. نمايند
زمانی می توان به اين روشها اميدوار بود که بجای شعار، همياری راستين کار به دستان رخ بنمايد و 
اين در حالی است که نبود اعتقاد به مردم ساالری در حاکميت کنونی در سالهای اخير بارها و بارها 

  آزموده شده است و
  آزموده را آزمودن خطاست

  
 آنچه که اين روزها تحت عنوان انتخابات تبليغ می شود را باور ندارد و می داند که حزب ملت ایران

در آن فقط مهره ها جابه جا خواهند گرديد و با آراء به صندوق ريخته شده يک نمايش قدرت 
و اين بار سازماندهی می گردد، نمايشی که کاربرد بين المللی آن بيشتر از نتايج داخلی آن می باشد 

نيز باورهای مردم تنخواه گردان سياسی گروهها بدل خواهد گرديد و همانا پس از پايان اين نمايش،  
شعارها فراموش می کردند، صحنه گردانان به پستوهای قدرت باز می گردند و اندک شماری که بر 



زيچه داغ کردن تنور گفته های خود اصرار ورزند تا مرز نابودی پس زده خواهند شد و آرای مردم با
  .انتخابات خواهد شد

  
 با بيش از پنجاه سال سابقه مبارزاتی ، در اين بزنگاه تاريخی با شناختی که از حزب ملت ایران

 می گويد و از همه زنان و مردان آزاديخواه می "نه "  بدان صحنه گردان های اين بازی سياسی دارد
خويش را بر  " نه " ودداری کنند و صدای رسایخواهد تا از حضور در پای صندوق های رای خ

خفتگان بر کرسی قدرت نشسته برسانند و برگی را به دفتر مبارزات آزادی بخش ملت ايران اضافه 
  .نمايند

  
  دبيرخانه حزب ملت ايران
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