ﭘﺲ رای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ و در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮادی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻣﻮج
ﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪادی از
اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ و
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ را ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﻀﻮر وی دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ادﻋﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺨﺖ و اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﺎﻟﺘﺎ
ﯾﺎﺳﻮﺟﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن وی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ رﻓﺘﻦ را
ﻫﻢ ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﭼﺮﺧﺸﯽ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
.اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺘﻘﺎد و ﭼﺮا دﻓﺎع ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ؟
دﻟﯿﻞ آن ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد دوران اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ در ﮐﺎخ ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺪان ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﻮز دوران
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺎن و ﻣﺮدم
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻫﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﮐﻪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺣﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻌﻠﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ) ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﯾﺎران و ﻣﺸﺎوران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ( ۱۴۰۰در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺘﺎن و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺒﻮل و دﻟﺨﻮاه ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪی از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻢ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭘﺲ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻤﮑﯿﻦ اراده ﻣﺮدم اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺰاب در ﻫﻤﺪان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﻧﺪارﻧﺪ  .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و رای ﺷﻮرا اﯾﻦ ﺟﻮاب را
ﺷﻨﯿﺪم و اﯾﻦ ﺑﺎر در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی  ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ
اﺣﺰاب در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺮ روز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ و اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﮔﻮی و اﯾﻦ ﻣﯿﺪان .در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻌﺪی ﺗﻤﮑﯿﻦ اراده رای
 .دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ

