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انتخابات، منافع مردم یا مصالح رؤسای طوائف

ــا  ــردم ی ــع م ــات، مناف انتخاب
مصالــح رؤســای طوائــف

ــان  ــدی می ــای ج ــش ه ــروز چال ــهر و ب ــورای ش ــای ش ــان اعض ــات می ــدن اختالف ــه دار ش دامن
اســت.  داشــته  وا  محولــه  وظایــف  انجــام  از  را  شــورا  پیرانشــهر،  شــهردار  و  شــورا  اعضــای 
کــه ســبب شــده تــا مســایل و چالــش هــای اصلــی شــهر فرامــوش و مســایل عشــیره  اختالفاتــی 
ــات شــوراها، در  ــی، برجســته شــود. حــال آنکــه انتخاب ای و رقابــت هــای زودهنــگام انتخابات
واقــع اهــرم دمکراتیــک قدرتمنــدی در راســتای پیشــبرد توســعه  شــهرها و تمریــن مســتقیم 
دمکراســی توســط مــردم اســت. شــوراها تشــکیل شــد تــا مکانیســمی باشــد بــرای دمکراتیــزه 
کوتــاە  کــردن مدیریــت شــهری، انتخــاب بــه جــای انتصــاب، و اجــرای برنامــه هــای ابتــکاری 
ــرای  مــدت و بلنــد مــدت بــه شــیوە اصولــی و معقــول بــه دســت منتخبیــن مســتقیم مــردم ب

داشــتن زندگــی بهتــر.

ــورای فعلی پیرانشهر منازعات بی پایان و نفس گیر ش
گســترده و حــل  گویــای شــکاف و اختالفــات  اخبــار رایــج در مــورد اعضــای شــورای فعلــی 
کوچــک پیرانشــهر را بــه ســوی بــی  کــه فضــای جامعــه  گونهــای  نشــدنی بیــن اعضاســت، بــه 
اعتمــادی و ناامیــدی نســبت بــه شــورا ســوق داده اســت. وجــود منازعــات و جــدال بــر ســر بــه 
گــرد آمــدن  کــه حتــی  کــدام از اعضــاء شــورای فعلــی، موجــب شــده  کرســی نشــاندن ســخن هــر 
آنهــا دور میــز شــورا، بــا اختــالل وتنــش همــراه شــود. ایــن مســئله نــه تنهــا شــورا را از انجــام 
کــردە، بلکه  کــه همانــا حفــظ حقــوق شــهروندان و توســعه شــهر اســت دور  وظایــف اصلــی خــود 
کــه ســهم مــردم اســت، صــرف حــل و فصــل منازعــات تکــراری و  گزافــی را  وقــت و هزینههــای 
کــردە اســت. در نتیجــه فعالیــت هــای اساســی شــورا در تودرتــوی ایــن اختالفــات  ــان  بــی پای
ــای  ــکاف ه ــت. ش ــه اس ــوال رفت ــر س ــدی زی ــورت ج ــه ص ــورا ب ــار ش ــدە واعتب ــه ش گرفت ــده  نادی
کوچــک و بــزرگ و در نتیجــه  عمیــق ناشــی از ایــن بحــران، موجــب تلنبــار شــدن چالــش هــای 

توســعه نیافتگــی شــهر شــده اســت.
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اختالفات عامل 
کــه از طرفــداران رئیــس جمهــور روحانــی اســت و در عیــن  یــک عضــو حــزب اعتــدال و توســعه 
گویــد: »اعضــای  گفتگــو بــا درصحــن، مــی  حــال مایــل بــه افشــای هویتــش نمــی باشــد در 
کار چندانــی در مــورد شــهردار نمــی تواننــد انجــام دهنــد. شــهردار فعلــی باهــوش و بــی  شــورا 
ک اســت و بــا رفتــار بــی محابایــش موجــب اختالفــات زیــادی در درون شــورا شــدە اســت. از  بــا
ســویی اخــذ عنــوان دومیــن شــهردار نمونــه در ســطح اســتان آذربایجــان غربــی او را بــی محابــا 

کــردە اســت.« تــر هــم 
کل دفتــر امــور  علــی رغــم وجــود برخــی نارضایتــی هــا از شــهردار، ســیف اهلل مطلبــی مدیــر 
شــهری و شــوراهای اســتانداری آذربایجــان غربــی عملکــرد شــهرداری پیرانشــهر را مثبــت 
ــادی در  گفتــه اســت: »هــر چنــد ایــن شهرســتان محــروم مــرزی مشــکالت زی کــردە و  ارزیابــی 
حــوزه عمــران و زیرســاخت هــای شــهری دارد واز یــک عقــب ماندگــی مفــرط رنــج مــی بــرد، ولــی 
فضــای فعلــی در حــوزه عمــران شــهری قابــل مقایســه بــا ســال هــای قبــل نیســت و چندمیــن 
کــه شــهرداری پیرانشــهر بدلیــل عملکــرد و اقدامــات عمرانــی شایســته  ســال متوالــی اســت 
جــزو شــهرداری هــای نمونــه اســتان انتخــاب مــی شــود و موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر از 

ــت؟ کجاس ــکل در  ــتی مش ــس براس ــردد.« پ گ ــی  ــی م ــان غرب ــتاندار آذربایج اس

و شهرداری در شورا  اختالفات عشیره ای 
کارانــه  کــه او »اعمــال ریا یــک منتخــب شــورای فعلــی پیرانشــهر بــا حالتــی ســرخورده از آنچــه 
گفته:»مــن بــه عنــوان دختــری جــوان  عــده ای از اعضــاء شــورا« مــی خوانــد، بــه در صحــن 
ک  ــا ــم، در حــال حاضــر آرزویــی جــز عــزل شــهردار فعلــی و پ ــه همــه آرزوهای ــردن ب ک ــا پشــت  ب
کارانــه وی نــدارم.« وی بــا اذعــان بــر وجــود فضــای ناهمگــون شــهر بــه لحــاظ  کــردن اعمــال ریا
اختــالف طبقاتــی وعشــیرەای، اختالفــات عشــیرەای را در اختالفــات اعضــای شــورا دخیــل 
ــرای  ــه در ســر مــی پروراننــد. ب ــد: »رؤســای عشــایر ســوداهای جــاه طلبان دانســته و مــی افزای
گوید:»بــه نظــر مــی رســد  کلــی شــهر اولویــت دارد.« وی مــی  آنــان منافــع عشــیرەای بــر منافــع 
رؤســای برخــی از عشــایر نقشــههایی بــرای انتخابــات دوره ی پنجــم شــورای شــهردارند و 
قصــد تشــکیل ائتــالف هایــی از جمــع نامزدهــای انتخاباتــی همســو بــا اهــداف عشــیرەای خــود 
ــم انتصــاب  ــا بهتــر بگوی ــد. هــدف روســای عشــایر از تشــکیل ایــن ائتــالف هــا، انتخــاب ی دارن
کنــد.« کــه زمینــه را بــرای رســیدن بــه آرزوهــای طوایــف مهیــا  شــهردار مــورد نظرشــان اســت 
قابــل ذکــر اســت روســای عشــایر و طوائــف ســادات، بــاب رســوە، مامــش و منگــور از دیربــاز 
کــدام مناطــق ییالقــی وســیعی را ادارە مــی  دارای نفــوذی ســنتی در پیرانشــهر هســتند و هــر 

کننــد.

زنان چگونه به شــورای شهر راه یابند؟
کار  ــات  ــایر در انتخاب ــت عش ــد. دخال ــرفتهای ندارن ــگاه پیش ــان جای ــیرەای زن ــگ عش در فرهن
کــه آنهــا عالقــه ای بــه  کاندیداهــای زن در پیرانشــهر دشــوارتر خواهــد ســاخت چرا را بــرای 
میــدان دادن بــه زنــان ندارنــد. ایــن عضــو شــورای شــهر پیرانشــهر بــا تاییــد ایــن مطلــب مــی 
کمپیــن  کــه زنــان در بافــت عشــیرەای جایــگاه ویژەــای ندارنــد، ورودشــان بــه  گویــد: »از آنجــا 
هــای انتخاباتــی نیازمنــد ســازماندهی از طریــق مکانیســم هــای پیشــرفته تــر همچــون احــزاب 
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خواهــد بــود.«
ــان شــهرهای مختلــف اســتان  ــه یارگیــری از میــان زن ــرا حــزب اعتــدال و توســعه شــروع ب اخی
کــردە اســت، امــا ایــن یارگیــری صرفــا بــرای تبلیغــات ریاســت جمهــوری  آذربایجــان غربــی 
و حمایــت از انتخــاب مجــدد رئیــس جمهــور فعلــی اســت.  ایــن عضــو شــورا معتقــد اســت: 
»بــا اتحــاد و همبســتگی زنــان وشــعار »تاهســتیم، بــا هــم هســتیم « مــی تــوان تریبــون هــای 

تبلیغاتــی و رســانه هــای جمعــی را بــه زنــان اختصــاص داد.«      
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ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

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

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


