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کرمانی برای ورود به شورا خیز جوانان 

ــرای  ــی ب ــان کرمان ــز جوان خی
ــورا ــه ش ورود ب

کرمانــی در مرحلــه  ــا اســتقبال قابــل توجــه شــهروندان  کرمــان هــم ب انتخابــات شــورای شــهر 
کنشــگران مدنــی از روزهــای ثبت نــام،  گــزارش  ثبت نــام، آغــاز شــد. مشــاهدات میدانــی و 
شــهروندان  خصــوص  بــه  کرمــان،  اهالــی  مشــارکت  محســوس  افزایــش  بــر  دال  همگــی 

دغدغــه دار شــورا، در ایــن مرحلــه )ثبــت نــام( بــود.
کــه در روزهــای ثبت نــام، بــه بهانــه  کرمــان  کنشــگران مدنــی  مصطفــی، از فعــاالن سیاســی و 
کــه  کیــد می کنــد  کرمــان حاضــر شــده، تا همراهــی بــا برخــی از دوســتانش در محــل فرمانــداری 

اســتقبال شــهروندان از انتخابــات شــوراها، معنــادار و جالــب توجــه بــوده اســت.
گی هــای  کــه بــرای ثبت نــام آمــده  بودنــد، ویژ کســانی  کــه »قطعــا همــه  او البتــه اضافــه می کنــد 
اولیــه بــرای نامــزدی شــوراها را نداشــتند؛ ولــی بــه شــکل محسوســی تعــداد داوطلبــان بیشــتر 

از دوره هــای قبــل بــود.«
کارکــردش بیشــتر از همیشــه در میــان شــهروندان  کــه »بــه نظــر مــن، شــورا و  مصطفــی می گویــد 
ــا دوره هــای پیــش، بــه عملکــرد  ــا نگاهــی متفــاوت ب جــا افتــاده و بــه خصــوص متخصصــان ب

شــورا و اختیــارات آن نــگاه می کننــد.«
کــه خیلــی  از  کــه »مــن انگیزه خوانــی نمی کنــم؛ امــا مشــخص اســت  وی درعیــن حــال می گویــد 
داوطلبــان هــم دنبــال منافــع شــخصی و مــادی و بانــدی و قبیلــه ای خودشــان هســتند و بــه 
کــه بــا سوء اســتفاده از حضــور در شــوراها ممکــن اســت نصیــب  قــدرت و ثروتــی فکــر می کننــد 

آنهــا شــود.«
کــه دنبــال ســوء اســتفاده از موقعیــت  کــه متخصصــان مســتقل و افــرادی  او امیــدوار اســت 

ــوند. ــتر ش ــده، بیش ــب آین ــتند در ترکی ــورا نیس ش
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داده های جالب در گزارش رسمی
کنشــگران را تایید  کرمــان، مشــاهدات و ارزیابــی میدانــی و عمومــی  گــزارش رســمی فرمانــداری 
کــه در پایــان مهلــت هفــت روزه ثبت نــام، جمعــًا  کرمــان خبــر داده  می کنــد. ســتاد انتخابــات 
۱66۸ نفــر آمادگــی خــود را جهــت شــرکت در انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراهای اســامی شــهر 

کرده انــد. کرمــان اعــام و اقــدام بــه ثبت نــام  و روســتای شهرســتان 
گــزارش، حــدود ۳۳۱ نفــر از نامزدهــا، ســابقه عضویــت در شــوراهای ادوار پیشــین  مطابــق ایــن 

کارنامــه دارنــد. را در 
کرمــان ۱۰5۰ نفــر اعــام  گــزارش، تعــداد داوطلبــان شــوراهای روســتایی را در شهرســتان  ایــن 
کــه تعــداد ۱۲۴ نفــر از ایــن متقاضیــان بانــوان روســتایی هســتند؛ یعنــی  کــرده و افــزوده اســت 

چیــزی حــدود ۱۲ درصــد نامزدهــای روســتایی، زن هســتند.
کرمانــی  بانــوان  نفــر   ۱۰۳ هــم  شــهری  شــوراهای  داوطلبــان  نفــر   6۱۸ تعــداد  از  همچنیــن 

می دهنــد. تشــکیل  خانم هــا  را  نامزدهــا  درصــد   ۱6 از  بیــش  یعنــی  ایــن  هســتند؛ 
کمــی بیشــتر از زن هــای روســتایی  بــه بیــان دیگــر، درصــد مشــارکت نامزدهــای زن در شــهرها 

اســت؛ هرچنــد بــه شــکل محسوســی میــزان داوطبــان مــرد بیشــتر اســت.
نوشــین، یکــی از فعــاالن مدنــی شــهر از ایــن وضــع ابــراز تاســف می کنــد؛ وقتــی دلیــل آن را 
کــه هنــوز خانم هــا بــه  از او جویــا می شــوم می گویــد: »واقعــا توضیحــی نــدارم. فکــر می کنــم 
کــه می تواننــد و بایــد درگیــر مســائل اساســی شــهر و مدیریــت آن  ایــن خودبــاوری نرســیده اند 

شــوند.«
کــرده،  کــه مــدرک مهندســی دارد و خــودش بــرای حضــور در رقابــت شــورا ثبــت نــام  نوشــین 
ــر هســتند؛  کــه حتــی از مــن فعال ت کســانی  ــد  کــم نبودن اضافــه می کنــد: »در میــان دوســتانم 

ــام نشــان ندادنــد.« ــرای ثبت ن امــا رغبتــی ب
کاری و خانوادگی و معیشتی« ارجاع می دهد. او بخشی از این مشکل را به »گرفتاری های 

کثــر داوطلبــان ایــن دوره را قشــر جوان  کــه ا گــزارش فرمانــداری، ایــن اســت  امــا نکتــه جالــب در 
ــا ۴۰  ــن ۳۰ ت ــر و بی ــان ۱55 نف کرم ــتان  ــال در شهرس ــر ۳۰ س ــان زی ــد. داوطلب ــکیل می دهن تش

ســال 6۲۹ هســتند.
حدود ۱۴۰ نفر هم باالی 6۰ سال سن دارند.

آمدند؟ ثبت نام  برای  کسانی  چه 
کرمــان در روزهــای ثبت نــام داوطلبــان شــرکت در انتخابــات شــوراهای شــهر و  فرمانــداری 
روســتا، بــا وجــود ایــام نــوروز، شــلوغ بــود و شــاهد حضــور داوطلب هــای رنگارنــگ و البتــه 

گاه عجیــب! جالــب و 
کشــور  ثبت نــام برخــی چهره هــای سیاســی وابســته بــه هــر دو جنــاح سیاســی اصلــی فعــال در 
)حامیــان دولــت و اصاح طلبــان و نیــز مخالفــان دولــت و اصول گرایــان( قابــل پیش بینــی بــود 
کشــور، بــه شــوراها  و پررنــگ. متاســفانه همچنــان خیلــی افــراد از هــر دو جنــاح اصلــی سیاســی 

بــه عنــوان یــک ســکوی پــرش یــا یــک امــکان بــرای فعالیــت سیاســی نــگاه می کننــد.
کــه بــرای »کار  کیــد می کننــد  البتــه وقتــی بــا برخــی از ایــن نامزدهــا صحبــت می کنیــم، همــه تا
کــه بــه دشــواری می شــود ایــن را  سیاســی« نامــزد شــوراها نشــده اند؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت 
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کــه وقتــی از نامزدهــا دربــاره برنامه هــای عملــی و اجرایی شــان بــرای  کــرد. بــه خصــوص  قبــول 
کــه دیــدگاه عینــی و عملیاتــی و پروژه هــای  کرمــان پرســیده می شــود، افــرادی  بهبــود شــرایط 

کــم هســتند و در اقلیــت. فکرشــده دارنــد، واقعــا 
کــه  برخــی از آنهــا در برابــر اصــرار مــن بــرای توضیــح دربــاره برنامه شــان، مدعــی می شــدند 

کــرد.« »بعــدا و قبــل از انتخابــات آن را اعــام خواهنــد 
کســی نامــزد مدیریــت شــهر شــده باشــد و از اظهارنظــر  کــه  امــا بــه ســختی می شــود پذیرفــت 

ــوان باشــد. ــاره راه حل هــای اساســی اش، نات درب
ــام برخــی چهره هــای نظامــی و امنیتــی شــهر اشــاره  امــا جــدای از سیاســی ها، بایــد بــه ثبت ن
ــا مشــهور  کــز نظامــی و شــبه نظامی و امنیتــی ی کــه وابســتگی آنهــا بــه برخــی مرا کــرد. افــرادی 

کنشــگران منطقــه، مفــروض. اســت یــا بــرای 
کــه بســیار بعیــد اســت صاحیــت آنهــا تاییــد نشــود، می توانــد در رونــد  نامــزدی ایــن افــراد 

برگــزاری انتخابــات موثــر باشــد.
کــه  بــه چشــم می خوردنــد  افــرادی  کننــدگان، همچنیــن  ثبت نــام  و  میــان داوطلبــان  در 
ســوابق اجرایــی و اداری قابــل توجــه داشــته یــا دارنــد و معلــوم نیســت بــه چــه دلیــل حــاال بــه 

گرفته انــد. کنــاره  ســوی شــورا خیــز برداشــته اند و از ســمت قبلــی خــود 
کرمــان یــک مثــال برجســته از ثبت نــام نظامی هــا  ثبت نــام دبیــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
کــه معلــوم نیســت چــرا شــورا را »هــدف خدمــت« تعریــف  و نیــز مقام هــای ارشــدی اســت 

کرده انــد.
کرمــان نیــز  برخــی اعضــای شــورای چهــارم و شــوراهای پیــش و نیــز معاونــان ســابق شــهرداری 

کننــدگان بــه چشــم می خوردنــد. در میــان ثبت نــام 
کارشــناس  که حاال لیســانس و شــاغل هســتند یا  کرمان ـ  بعضی از فعاالن ســابق دانشــجویی 

کننــدگان بودنــد. کارـ  نیــز در میــان ثبت نــام  ارشــد و مشــغول بــه 
را  آتــی  شــورای  ترکیــب  بشــود  »امیــدوارم  گفــت:  کــه  بــود  کنشــگران  ایــن  از  یکــی  مهــدی 
لیســت های  بســتن  در  باندبــازی  متاســفانه  هرچنــد  کــرد.  جوان تــر  نیــز  و  تخصصی تــر 
کار را  انتخاباتــی و همچنیــن ریخــت و پــاش برخــی باندهــای سیاســی ـ اقتصــادی منطقــه، 

می کنــد.« ســخت  خیلــی  مســتقلم  دوســتان  و  مــن  بــرای 
کــه بتواننــد پیرامــون فهرســتی تخصصــی بــا همفکــران بــه تفاهــم برســند و  او امیــدوار بــود 

کننــد. کثریــت رأی دهنــدگان را هــم جلــب  اعتمــاد ا
کــه بــا مــدرک دیپلــم و برخــی حتــی بــدون  کــرد  امــا غیــر از ایــن افــراد، بایــد از شــهروندانی یــاد 

کــرده بودنــد. آن، بــرای ثبت نــام بــه فرمانــداری مراجعــه 
اغلــب ایــن شــهروندان، خوش نیــت و ســاده دل و بــا انگیــزه بــه نظــر می رســیدند؛ اما متاســفانه 
کــه بــه شــورا بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای  کــم نیســتند افــرادی  کــه بــاز هــم  بــه نظــر می رســد 

»بســتن بــار خــود« نــگاه می کننــد و امــکان شــغلی مناســب.
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با شورا در تلگرام بازی 
ــط  ــی توس ــای تلگرام کانال ه ــداد  ــش تع ــان، افزای کرم ــای  ــن روزه ــوس ای ــی محس ــاق خیل اتف
کــه بــرای حضــور در انتخابــات آن، از حــاال خــود را تاییــد  نامزدهــای شــوراها یــا افــرادی اســت 

شــده می داننــد.
ظاهــر  در  کــه  کردنــد  شــبه تبلیغاتی  کانال هــای  راه انــدازی  بــه  اقــدام  نامزدهــا،  از  برخــی 
کار داشــت. بســتگان و دوســتان و خویشــان اعضــای اد  »دعــوت« از ایــن فــرد را در دســتور 
کننــد.  کــه بایــد تنــور تبلیغــات نامــزد را از حــاال داغ  کانال هــای تلگرامــی هســتند  شــده بــه ایــن 
کار، تنهــا نوعــی اعــام رســمی حضــور و آغــاز  درحالی کــه نامــزدی فــرد حتمــی شــده و ایــن 

تبلیغــات از هــم اینــک محســوب می شــود.
کــه بــه بهانــه ارســال تبریــک، تصاویــر و جماتــی  ایــام نــوروز و تعطیــات هــم ســبب شــده 
کانــال تلگرامــی تبلیغــی، بــرای  کمپیــن راه افتــاده یــا  کانــال  مرتبــط بــا نامــزد مــورد نظــر و نیــز از 

حلقه هایــی از دوســتان و خویشــان و همــکاران و شــهروندان دیگــر، ارســال شــود.
گرام بیشــتر از انتخابــات مجلــس، در رونــد  درمجمــوع، بــه نظــر می رســد تلگــرام و اینســتا
ــا توجــه بــه افزایــش تعــداد نامزدهــا و رقبــای انتخابــات  کنــد. ب انتخابــات آتــی، ایفــای نقــش 

شــوراها، ایــن نکتــه دور از ذهــن نیســت.
کرمــان مجــازی و واقعــی  ــار و داده هــای موجــود در  ــا تمــام اینهــا، مجموعــه اتفاقــات و اخب ب
کرمــان جــاری در واقعیــت زندگــی روزمــره  )کرمــان جــاری در شــبکه های اجتماعــی آنایــن و 
کــه انتخابــات شــوراهای آتــی،  شــهروندان، آن هــم در ایــام تعطیــات نــوروز( دال بــر ایــن اســت 

نســبت بــه دوره پیــش، صحنــه رقابــت داغ تــری باشــد و شــود.
کســانی صاحیت شــان تاییــد  کــرده، چــه  کــه از افــراد ثبت نــام  البتــه هنــوز معلــوم نیســت 
کــه بــه احتمــال زیــاد بــر میــزان  می شــود و در فهرســت نهایــی نامزدهــا قــرار می گیرنــد؛ نکتــه ای 

گذاشــت. مشــارکت شــهروندان تاثیــر خواهــد 
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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.


