
 رویکردی بر انتخابات شوراهای اسالمی 
 

یکی از نهادهایی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی در نظر گرفتـه شـده شـوراهای اسـالمی                    
به گفته دولتمردان جمهوری اسالمی بعد از انقـالب مشـکالت و درگیریهـای داخلـی و                  . ست و روستا   شهر

ها گردید تا سرانجام پس از روی کار آمدن خاتمی          پس از آن جنگ و مسائل دیگر مانع از تشکیل این شورا           
و گرفتن فیگور دموکراسی از جانب دولت وی ، تشکیل شوراها به عنوان حربه ای دیگر در دموکرات جلوه                   

 . دادن رژیم جمهوری اسالمی مطرح شد
بخصـوص  . اولین دوره این شوراها پس از تشکیل و آغاز به کار مسائل زیادی را در پـی داشـت                    

 تهران که بعنوان مهمترین شهر ایران طبعاً حساس ترین و بحث انگیز ترین شورا را به خود اختصـاص                    در
در مقابـل سـاختمان   و عضـو برجسـته ایـن شـورا     ترور سعید حجاریان بعنوان تئوریسین جناح چـپ        . داد

ان آزاد  از جانب مزدوران جناح راست که پس از مدتی با بخشودگی و عدم شـکایت حجاریـ                ( شورای شهر   
کـه منجـر بـه برکنـاری دو شـهردار           درگیریهای بسیار بین شورا و شهرداران منتخب خـود شـورا            ) شدند

 گردید همچنین بحث عدم فـروش تـراکم و طبعـات آن کـه بـه گـران                    )الویری و ملک مدنی     ( انتخابی ایشان   
یتی افـرادی کـه بـه    شدن امالک و عدم خرید و فروش آن در تهران همراه بود و موجـب بیکـاری و نارضـا     

را بـه   ... نوعی با ساخت و ساز سر و کار داشتند از کارگر ساده گرفتـه تـا مصـالح فـروش و پیمانکـار و                         
 . همراه داشت

در مجموع عملکرد شورا در تهران عملکرد خوبی نبود و بازده آن شدیداً مغایر با شعارهایی بـود                   
هرستانهای کوچک و بزرگی کـه اخبـار آن بـه نگارنـده          در ش . که در انتخابات گذشته نامزدها سر می دادند       

رسیده اکثراً از سؤاستفاده اعضای شورا از اختیارات قانونی و خالفها و رانـت بازیهـای فـراوان خبـر مـی              
 . دده

سخن بر سر این نیست که اینگونه برداشت شود که ایرانیان لیاقت دموکراسی و نظام شـورایی را    
.  است که گزینش نامزدها بر اساس اصـول و انتخـاب صـحیح انجـام نمـی گیـرد                   ندارند ، مسئله بر سر این     

معیارهای انتخاب معیارهای درستی نیست و زمینه برای سؤ استفاده فراهم اسـت و ایـن نشـات گرفتـه از                     
نظامی که معیار صـالحیت و گـزینش افـراد در آن            . نظام غلط گزینش و انتخاب در جمهوری اسالمی است          

هرچند اکنون  (از اینگونه معیارهای مضحک بوده      ... انگشتر عقیق و    شرکت در نماز جماعت ،      داشتن ریش ،    
و بیست و چهار سال است با این دید به مردم می نگرنـد کـه                ) کمی این معیارها را در ظاهر تعدیل کرده اند        

ش بلنـد و  کسی که صورتش را تیغ می زند و لباس مرتب و کراوات می پوشد تقـوا نـدارد و کسـی کـه ریـ                    
تسبیح و یقه چرک دارد با تقواست که هزاران از این با تقواها را تاکنون به جرمهای مختلف و سؤاسـتفاده                     
های مختلف که از شغل و موقعیتی که به ایشان داده بودند تـا بـه حـال خـود حکومـت جمهـوری اسـالمی                    

 . محاکمه کرده است
ده بود یکی همین بود که چـون ایشـان در کـار             از ایراداتی که بر شورای شهر قبلی تهران وارد ش          

ساخت و ساز و امالک دست دارند با اعمال محدودیت از جانب شهردار در فروش تراکم و ممنوع شدن آن                    
 .و بالطبع مغایرت آن با منافع شورا باعث درگیری و در نهایت برکناری شهرداران شد

 
تامـل در تراکتهـای تبلیغـاتی و شـعارهای        اکنون در آستانه انتخابات جدید شورای شهر بـا کمـی             
اوالً تنوع تخصصها و در واقع دور بودن رشته تخصصی افـراد بسـیاری      . میشود به نکاتی پی برد    نامزدها  



خصصهای اعضای شورا باید دارای ت    .  از افراد داوطلب عضویت شورای شهر اظهارات باال را تکمیل میکند          
مرتبط با اداره امور شهری ، ساختمان ، عمران ، جغرافیای شهری و از اینگونه رشته های مرتبط باشـند و                     
در این میان با آگهیهای جالبی از نامزدهای جدید برمی خوریم از جملـه قهرمانـان کشـتی ، مربـی زیبـایی                       

ن را به خنده وا داشت پیرمرد درویشی پوستری که امروز در میدان ولیعصر تهران نگارنده و عابریاندام و 
 ریشـخند و تاسـف      102بود که با جامه و کاله و کشکول و تبرزین با ریش بلند درویشان و شعار هو علی                   

 .را برمی انگیخت 
اکثر قریب به اتفاق نامزدها برای مردم ناآشنا هستند و ژستها و لبخندهای ملیح و گاه فیگورهـای                   

ر مقابل پوسترهایشان وا می      خیلی مضحک باشد عابری را به لحظه ای درنگ د          با دست و دهان ایشان اگر     
نکته قابل توجه دیگر استفاده تعدادی از نامزدها به عکسهای با کراوات و خانمها با آرایش غلیظ برای          . دارد

 . نشان دادن تجدد خواهی و دگراندیشی ایشان و استفاده از عدم عالقه مردم به حکومت فعلی است
تنها تبلیغی که چشمگیر و قابل تامل است پوسترهای نامزدهای حزب کارگزاران سـازندگی اسـت                 

ایشان . که جناح وابسته به هاشمی رفسنجانی است و احتماالً بیشترین شانس را در انتخابات خواهد داشت               
کاندیداهایی بـه  سازیم و در کنار آن اسامی  با بهره گرفتن از عکس کرباسچی و شعار تهران را دوباره می   

چشم می خورد که چند تن از ایشان در زمان تصدی گری شهرداری تهران توسط کرباسچی از اذناب وی                   
بودند از جمله آقای قبه که معاون مالی شهرداری تهران بود و در زمان محاکمه کرباسچی نیز دادگـاهی و                    

ه توسط حزب کارگزاران به کار رفته از        مدتی هم در زندان به سر برد، الزم به ذکر است که پالکاردهایی ک             
نوع پرینت تابلو فلکسی فیس است که در واقع پرینت روی صـفحه پالسـتیکی مخصـوص در ابعـاد بـزرگ                      

 .است که قیمت آن نیز گران است و این نشان دهنده پشتیبانی مالی قوی از نامزدهای این حزب است 
عکـس  ( تفاده از عکـس بـزرگ کرباسـچی         نکته قابل تامل در روش تبلیغـی حـزب کـارگزاران اسـ             

دولتمـردان جمهـوری   . نـامزد باشـد  خـود  در تبلیغـات اسـت بـدون اینکـه وی       )  نامزدها در پوسترها نیست   
اسالمی این حقیقت را دریافته اند که بخاطر نارضایتی عمومی و عدم محبوبیت کلی رژیم در اذهان مـردم ،                   

ر نهایت زندانی شدن توسط حکومت قرار می گیرند در میـان            افرادی که به نوعی مورد محاکمه و اتهام و د         
مردم محبوب می شوند از نمونه های بارز آن نیز عبداهللا نوری ، آقاجری و همین کرباسچی است که مدتی                    

پخش محاکمه وی   . در زندان بود و سرانجام با بخشش رهبری آزاد و اکنون دبیرکل حزب کارگزاران است              
ن که مصادف با اوایل حکومت خاتمی بود جنجال وسیعی را در کشور برانگیخت و               در آن زمان از تلویزیو    

دفاعیات وی و برخی افشاگریها و سخنان تند وی در انتقاد از سران حکومت که بـه کرباسـچی دسـتوراتی     
 .داده بودند و اکنون پشتش را خالی کرده اند از عوامل محبوبیت وی در چشم عده ای از مردم بود

جوانان مشروطه خواه ایران یک بار دیگر ضـمن تحـریم انتخابـات از مـردم آزاده ایـران                   سازمان   
  .میخواهد که با عدم شرکت در این انتخابات نمایشی انزجار خود را از رژیم دیکتاتور اعالم نمایند
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