
سه  شنبه    |   16 خرداد 1396  |   سال دوم |   شمـاره 15 |  6 ژوئن 2017 |   11 رمضان  1438|   4 صفحه| 500 تومان  www.mardom-sialk.irmardomesialk@gmail.com

 در ورزشگاه امیر کبیر و مقابل حریف عراقی رخ داد؛

برتری تیم فوتبال پیشکسوتان کاشان
یازدهمین سالگرد ارتحال

 آیت ا...  سید مهدی یثربی 
برگزار شد

مردم سیلک: یازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام جمعه فقید و محبوب 
بن  حبیب  زیارت  جامع  مسجد  در  شنبه  پنج  شامگاه  کاشان،  شهرستان 
موسی)ع( و باحضور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم شهرستان برگزار شد.

لزوم بازگشت اخالق به دوران پسا انتخاباتی
مهدی سلطانی راد

می گویند در دعوا حلوا پخش نمی کنند! اما آیا این مثل در توصیف انتخابات 
اخیر ریاست جمهوری که بحث ها و حواشی آن حتی با اعالم نتیجه هم گویا 
پایان ناپذیر می نماید صدق می کند؟ انتخابات در مفهوم کلی خود مانند میدان 
رقابت های ورزشی است. یک طرف ماجرا برنده است و بالطبع طرف دیگر بازنده. 
یک سمت ماجرا بعد از پایان بازی و باالرفتن دستش به عالمت پیروز بازی در 
آسمان ها سیر می کند و طرف دیگر مغبون و افسرده به دنبال علل ناکامی اش 
می گردد و اگر نتواند به شکل تمام و کمال ضعف خود و برتری رقیب را بپذیرد 
ممکن است با بداخالقی و در اصطالح عامیانه با جرزنی، داوری بازی را هم مورد 
خدشه قرار دهد و اینجاست که اثبات داوری بی اشکال، بازنده را در اخالق هم 
شکست خورده معرفی می کند. میدان رقابت ورزش و سیاست از بعد نگاه اخالقی 
بسیار بهم شبیه اند. آن که اخالقی تر عمل می کند ماندگار تر است حتی اگر 
بازنده باشد و به همین دلیل است که افکار عمومی و ناظران سپهر سیاست ایران 
از علی اکبر ناطق نوری که بازنده ی اخالق مدار انتخابات دوم خرداد 76 بود 

به نیکی یاد می کنند و به احترام این اصولگرای اصیل کاله از سر بر می دارند.
انتخابات در کشور ما و اکثر بالد دنیا، آن هم از نوع ریاست جمهوری اش در 
مفهومی تقریبأ مترادف با رقابت های ورزشی صحنه ی به میدان آمدن دو جریان 
و دو گفتمان است. دو رقیب مدعای شان در تمشیت بهتر امور مملکت را در 
ترازوی قضاوت شهروندان و جمهور قرار می دهند و حال می ماند احترام به 
دموکراسی و رأی مردم. اما امان از برهم زدن میز بازی از سوی رقیب بازنده ای 
که در دل می داند رقیب از او بهتر بوده. فغان از دعوا و بگومگو و دهن کجی به 
رأی و قضاوت مردم که اگر این گونه شد در این میان دیگر گریزی از تلخکامی 
جامعه نیست. جامه ای که در هنگامه ی جرزنی های پسا انتخاباتی آماده است تا 
وزن و عیار واقعی آنهایی که چند روز قبل از آن به میدان رقابت آمدند و از قانون 

گرایی و مبارزه با بی قانونی دم زدند را بسنجد .....
ادامه در صفحه 3

پیروزی خفیف لیست همدلی4-5 ،
صفحه  2نگاهی به  نتیجه پنجمین انتخابات شورای شهر کاشان

یادداشت

به بهانه هجمه علیه 
فرماندار

انتخابات 
تمام شد، 
دعواها را 
تمام کنید!

اظهارات ساداتي نژاد 
در حمايت از رئیسي و 

بر علیه دولت

 سرافکندگي 
یا بالندگي؟

برخی  مخالفت  پی  در 
چهارم  شورای  اعضای 
با طرح سوال از شهردار

دفاع از 
شهردار به 
چه قیمت؟!

مردم سیلک بررسي مي كند

واکاوي دالیل 
استعفاي رییس اداره 

ورزش و جوانان 
کاشان و اختالف با 
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صفحه  2

تیم فوتبال پیشکسوتان کاشان، در ورزشگاه امیرکبیر کاشان، مقابل تیم 
فوتبال پیشکسوتان عراق صف آرایی کرد. این دیدار دوستانه، با نتیجه 3 
بر صفر به نفع تیم کاشانی به پایان رسید. در این مسابقه، تیم پیشکسوتان 

در یک بازی تهاجمی و جذاب در حالی پیروز میدان شدند

صفحه  4
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انتخابات  تبلیغاتي  هاي  رقابت  برانگیز  تأسف  و  تاریک  نقاط  از  یکي 
ریاست جمهوري طي چند دوره اخیر، پرده دري ها و بداخالقي هاي 
برخي کاندیداها بوده است. بداخالقي هایي که از کارگزاران درجه اول 
کشور سر مي زند. اتهامات بي پایه و اساس، گفته هاي خالف واقع و 
دروغ از مهمترین مظاهر این بداخالقي هاست. چه جالب که در این 
میان مردم وجه المصالحه این اقدامات ناروا قرار مي گیرند. مرتب از 
مردم دم مي زنند و خود را نماینده تام و تمام مردم اعالم مي کنند. 
زشتي و پلشتي اقدامات و سخنان خود را با منت گذاشتن سر مردم 

توجیه مي کنند. 
متأسفانه دامنه این بداخالقي ها عالوه بر مسئولین به مردم و هواداران 
نیز کشیده شده است.  آنها  و رسانه هاي حامي  جریان هاي سیاسي 
در بحبوحه ي انتخابات سیدجواد ساداتي نژاد نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس طي پیامي ویدیوئي ضمن اعالم حمایت خود 
از آقاي رئیسي ، با متهم کردن دولت حسن روحاني به بي اخالقي، با 
لحن تحقیرآمیزي به مردم بشارت داد که در 29 اردیبهشت این دولت 
را بدرقه خواهیم کرد. چند روز پس از آن محمدرضا مؤمنیان در مراسم 
به  تلویحي  طور  به  سخناني  طي  کاشان  در  روحاني  پیروزي  جشن 

اظهارات ساداتي نژاد پاسخ داد. وي در این سخنراني گفته است: امروز 
کوته اندیشاني را بدرقه مي کنیم که روز جمعه مي خواستند روحاني 

را بدرقه کنند. 
حال بماند که اساساً واژه ي کوته فکر حرف بدي است یاخیر؟ خداي 
ناکرده فحش است یا توهین؟ خود جاي تأمل و بحث دارد. اما کسانیکه 
پیام ساداتي نژاد را شنیده باشند پس از شنیدن صحبت هاي مومنیان 
بالفاصله متوجه مي شوندکه مخاطب سخن فرماندار کیست. اما عده 
کنند.  مي  اعالم  مردم  را  سخنان  این  مخاطب  خبري  شانتاژ  با   اي 
بر علیه فرماندار مطرح   از آن موضع گیري هاي تندي  بالفاصله پس 
گونه  به  شود  مي  متورم  اي  عده  داري  مردم  و  غیرت  رگ  شود  مي 
اي که حتي در برخي از سخناني که بر زبان و قلم جاري مي کنند 
خود شائبه توهین و تهدید دارد. این هجمه تند مخالفین دولت تداعي 
کننده کشمکش هاي انتخاباتي است و این گمانه را تقویت مي کند 
که طرفداران رئیسي در کاشان همچنان  تمایل دارند تنور دعواهاي 

انتخاباتي گرم باشد.
مایه گذاشته مي شود.  از مردم  مانند همیشه  این میان  متأسفانه در 
این که مردم را در مقابل  ایجاد شده و آن  بدعت خطرناکي در شهر 
دولت قرار مي دهند و به نوعي مردم را بر علیه فرماندار تحریک مي 
کنند. در انظار عمومي و در سخنراني هاي خود به فرماندار توهین مي 
به طور  به حسابش خواهند رسید  که  تهدید مي کنند  را  کنند، وي 
غیرمستقیم تهدید به راهپیمایي و تظاهرات مي کنند و از اینکه تاکنون 

اینکار را نکردند منت مي گذارند. 
بر هیچکس پوشیده نیست که منظور مومنیان از کوته فکر کیست و 
هیچکس ذره اي شک به خود راه نمي دهد که هیچ مقام مسئولي به 
از مردم را  با خصوصیات اخالقي مومنیان هیچگاه بخش زیادي  ویژه 

در  خود  هاي  دروغ  در  آنقدر  دولت  مخالفان  خواند.   نمي  فکر  کوته 
بدگویي از دولت و به قول خودشان بداخالق جلوه دادن دولت گفته و 
نوشته اند که خودشان هم باورشان شده است. اندکي انصاف که در این 
روزهاي حکم کیمیا پیدا کرده هیچ؛ اگر قدري به خود بیندیشند به این 
امر معترف مي شوند که منظور مومنیان در آن جمله مردم نیست. اما 
چه سود که در غوغاي کثافت بازي ها و لجن پراکني هاي سیاسي در 
جامعه امروز ایران وجدان آدم هاي سیاسي و  نیز کوتله ها و پادوهاي 

آنها گویي هرگز قصد بیدار شدن ندارند.
از بروز واکنش  به نظر مي رسد جریان مخالف دولت در کاشان پس 
ها به اظهارات، به زعم، برخي نسنجیده ي ساداتي نژاد به دنبال بهانه 
اي براي فرار از وضعیت پیش آمده بودند که با سوء استفاده از سخنان 
فرماندار و با قلب و واورنه جلوه دادن واقعیت، عالي ترین مقام اجرایي 
دولت در شهرستان را آماج تهمت ها و توهین ها نمودند. جالب ا ینکه 
در تمام نوشته ها و گفته هاي خود دولت و فرماندار را به سعه صدر 
در برخورد با مخالفین دعوت نموده و از انتقادناپذیري دولت شکایت 

مي نمایند. 
در حالیکه خود به نقض غرض گفته هاي خود بدل شده اند و حواسشان 
نیست که مخاطب نوشته هاو گفته هاي تند و آتشین شان فرماندار 
راحتي  به  و چه  کنند  مي  انتقاد  او  از  دارند  که  است  دولت  منصوب 
فراموش کرده اند که چند سال پیش و در زمان فرمانداران قبلي کسي 

حتي جرأت انتقاد مالیم و معمولي از فرماندار نداشت. 
از  به فرماندار توهین مي کنند،  تریبون هاي مختلف  از  دوستاني که 
سوء  با  ناجوانمردانه  و  گذارند  مي  مایه  السالم(  )علیهم  ائمه  روایات 
پاك  احساسات  گرفتن  بازي  به  نیز  و  ایشان  گهربار  کالم  از  استفاده 
مردم نجیب، آنها را بر علیه فرماندار تحریک مي کنند آیا تحمل انتقاد 

از خود و دوستان خود را دارند. 
اجرایي  مقام  باالترین  به  شما  که  اینچنین  دارد  جرأت  کسي  آیا 
به  متهم  و  کنند  انتقاد  شما  دوستان  از  کنید،  مي  حمله  شهرستان 
از  هم  یکبار  چرا  نشوند؟  عمومي  نظم  علیه  بر  اقدام  و  فتنه  خیانت، 
خود سوال نمي کنند که نماینده مردم به چه حقي به دولت اتهام بي 

اخالقي مي زند؟
 آیا طرفداران دولت نمي توانند مخاطب جمالت نماینده را خود فرض 
به  نماینده  برآشفته شوند که چرا  نماینده  آقاي  این گفته  از  و  کنند 
ما بي احترامي کرده و ما را بي اخالق معرفي کرده است.؟ آنها مردم 

نیستند؟ آنها حق اعتراض ندارند؟
اما  هایش  زشتي  همه  با  نیز  انتخاباتي  دعواهاي  شد.  تمام  انتخابات 
تمامي ندارد. اخالق، گمشده امروز عرصه سیاست داخلي است. زماني 
که کسب قدرت هدف نهایي و غایي باشد و اصول گرا و اصالح طلب ، 
میانه رو و تندرو از هر ابزار و وسیله اي براي رسیدن به عروس قدرت 
استفاده مي کنند و چه مشمئز کننده و حقارت آمیز است بگو و مگو 
ها و یقه پاره کردن هاي عده اي که در این وانفسا نه دنیایشان را آباد 

مي کنند و نه آخرتشان را. 

باد به پرچم همدل ها وزيد
با غروب کردن آفتاب سی و یکمین روز از اردیبهشت 96 پرونده ی انتخابات پنجم شوراهای 
اسالمی شهر کاشان هم با مشخص شدن چهره ی نفرات جدید راه یافته به این مجمع مشورتی 
و تصمیم گیر شهری بسته شد. با شمارش آرای صندوق ها نام پنج نفر از ائتالف موسوم به شهر 
اصولگرایان کاشان در جایگاه منتخبان دوره ی پنجم در  ائتالف  از  نفر دیگر  همدلی و چهار 
منظر افکار عمومی قرار گرفت تا گزاره ی رقابت سیاسی در کاشان از این پس میان دو جناح 

و طیف عمده برقرار شود. یکی ائتالف اصالح طلبان با راستگراها و 
میانه روهای سنتی و دیگری طیف اصولگرایان. این بار و برخالف 
پرچم  به  تا حدودی  باد   ، انتخابات شوراهای شهر  قبلی  دوره ی 
طیف متحد مقابل جریان اصولگرای کاشان وزید که تنها راه غلبه 
بر چیرگی بی قید و شرط حریف بر نهاد تصمیم ساز محلی کاشان 
و  دانستند  می  های مشترك  آرمان  بر سر  و همبستگی  اتحاد  را 
همین شاید رمز پیروزی خفیف اما سرنوشت سازشان در انتخابات 
جمعه ی آخر اردیبهشت شد. اگر در طول چهار دوره قبلی شورای 
اسالمی شهر به ویژه دوره ی اول، اصالح طلبان و راست گراهای 
سنتی هر کدام در پی پررنگ کردن دامنه ی نفوذ عددی و رقمی 
مهره های شان در شورا بودند این بار اما قضیه به کلی فرق کرد. 
کشور  معتدل  اصولگرایان  و  طلبان  اصالح  حمایت  شبیه  چیزی 
در حمایت از دکتر حسن روحانی در خرداد 92 و اردیبشت 96؛ 
آنها یعنی دو طیف اصالح طلب و راست سنتی کاشان در بزنگاه 

تا دو جریان ریشه داری که  به یکدیگر پیوند خوردند  انتخابات پنجم شوراهای اسالمی شهر 
پس از انقالب مانند دو خط موازی البته با فواصل تقریبأ زیاد در حرکت بودند در یک نقطه ی 

حیاتی – به زعم هر دو جریان – به هم متصل شوند.

اگر ثابت می آمد ؛
دار  ریشه  جریان  و  طلبان  اصالح  میان  اتحاد  برای  انتخابات  از  قبل  ماه  دو  یکی  از  چه  اگر 
راست سنتی شهر فرمول های زیادی با استفاده از چینش سه رقمی اعداد مانند تاکتیک های 
فوتبالی!" 3 – 3 – 3 و4 – 4  – 1 " روایت می شد اما در نهایت ترکیب 9 نفره متشکل از 
تقسیم 8 گزینه میان دو جریان و قراردادن یک مهره ی به اصطالح مرضی الطرفین به نشست 
های طوالنی شاید چند ماهه برای حصول همبستگی و اتحاد پایان داد و این در حالی است که 
همین جریان یعنی ائتالف شهر همدلی با یک یارکشی به موقع از جبهه رقیب و اضافه نمودن" 
علی رسول زاده" به تیم خود ، ترکیب حساب شده و رأی آورتری را به میدان رقابت فرستاد 
انتخابات می  انتخابات با خود بگویند اگر دکتر علی ثابت هم پا به میدان  از  تا خیلی ها بعد 
گذاشت و عطای حضور چند دوره در شورای شهر را به لقایش نمی بخشید پیروزی تیم ائتالف 

شهر همدلی با نتیجه ی 6 بر 3 چندان دور از دسترس نبود.

میدانی برای خدمت رسانی محلی اما .. 
هر چند انتخابات شوراهای شهر و روستا از اصل و اساس میدانی برای به عرصه آوردن توان 
و نیروی جریان ها و مستقل ها برای خدمت رسانی به حوزه ی زندگی بومی و شهری مردم 
محسوب می شود اما از منظر باال و پایین کردن رقابت میان جریان ها به نتایج آرای این دوره، 
گزافه نیست اگر بگوییم مردم کاشان در انتخابات اخیر شوراها به شکل محسوسی به جریان 
متحد و مقابل اصولگرایان اقبال نشان دادند. اگر از آرای سنتی ریخته شده در سبد راي ناظم 
رأی  میزان  به  باید  بگذریم  بود  اصولگرایان  ائتالف  قبلی سرلیست  دوره  مانند  پدر که  رضوي 
گزینه هایی مانند هاشمي طاهري، حاج قدیري، پارسا و دیگران از همین لیست اشاره کنیم که 
با کاهش ملموسي مواجه بود. این در حالی است که جواد حاج قدیری از همین لیست نتوانست 
بر خالف دوره قبلی به صندلی شورا برسد و نفر دهم لیست منتخبان" علی البدل" لقب گرفت.

اقبال نسبی به ائتالف شهر همدلی
در آن طرف میدان سبد راي اعضاي لیست شهر همدلي افزایش چشمگیري داشت. به عنوان 
مثال رأي چهره یی مانند علی رضا پور عسگري از یازده هزار رأی دوره قبل به کمی بیش از 
20 هزار رأی افزایش یافت تا به گونه یی میزان اقبال مردم به طیف منتقدان شهردار کاشان 
عینیت یابد. رأی مصطفی کردمیل هم که در هر برهه از انتخابات شوراها از اقبال چشمگیری 
از  بیش  به  پیشین  دوره  رأی  هزار   19 از  است  برخوردار  مشهد  پشت  منطقه ی  در  ویژه  به 

31 هزار رأي افزایش یافت و بعد از ناظم رضوی در رتبه ی دوم جدول منتخبان قرار گرفت. 
مجید شمس هم به همین منوال، چنانچه 15 هزار رأی دوره قبلی او به بیش از 21 هزار راي 
همدلی  شهر  ائتالف  لیست  در  که حضورش  زاده  رسول  علی  رأي  البته  و  کرد.  پیدا  افزایش 
از 14 هزار رأی دوره  تعبیر می شود  تیم رقیب  فوتبالی میان دو  انتقال یک ستاره  مثابه  به 
ائتالف شهر  اگر چه  یافت.  به میزان 17 هزار رأی فزونی  چهارم 
همدلی با فرستادن پنج نفر از لیست خود به شورای شهر دست 
باال را در تصمیم گیری های پارلمان شهری آینده خواهد داشت 
نتیجه رسید که  این  به  توان  تفریق ساده می  و  با یک جمع  اما 
 3828 اصولگرایان  جناح،  دو  نفرات  آرای  کل  شمارش  حیث  از 
افتادن عددی  افتادند و شاید این پیش  رأی از رقیب خود پیش 
را باید مدیون سید مهدی ناظم رضوی باشند که در انتخابات 29 

اردیبهشت بیش از 50 هزار رأی در سبد آرایش دید.

بارقه ی امید برای زنان كاشان 
دیگری  های  گزاره  واجد  بهار  ماه  دومین  آخر  جمعه  انتخابات 
در  شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  همه  طول  در  شاید  بود.  هم 
کاشان این برای نخستین بار بود که شماری از زنان تحصیلکرده 
و کمابیش شناخته شده ی شهر هم خود را در معرض رأی مردم گذاشتند. چهره هایی مانند 

زهرا  وطنخواه،  لیال  فر،  پدرام  عفت  باغبان،  زهرا  عسگرنژاد،  منیر 
روحی و .. به میدان آمدند تا هر کدام از آنها به طور میانگین در 
از  فر  پدرام  عفت  ورود  شوند.  تقسیم  گروه  و  دسته  و  جبهه  یک 
ائتالف اصولگرایان با 17587 رأی به صحن شورای اسالمی پنجم 
اگر نگوییم رویدادی شگرف و خارق العاده، دست کم اما می تواند 
شکستن  حال  در  رفته  رفته  که  کاشان  زنان  امروز  جامعه  برای 
تابوهای مشارکت سیاسی در هرم باالی قدرت محلی و قبل از آن 
نقش آفرینی جدی در روندهای اجتماعی و فرهنگی هستند بارقه 
قابل  به حجم  توجه  با  ها  کاشانی  نظر می رسد  به  باشد.  امید  ی 
توجه کاندیداهای زن در این دوره از انتخابات شورا آن هم با توجه 
القول  متفق  یی  گونه  به  منطقه،  مذهبی  و  بومی  های  ظرفیت  به 
و  یابد  راه  آینده  به شورای شهر  تا حداقل یک منتخب زن  شدند 

همین اتفاق نیز برای اولین بار رخ داد.

های  مانده  خط  پشت  و  شورا  به  يافتگان  راه 
سرشناس

نتایج  بیستم  تا  اول  نفرات  لیست  به  ساده  نگاهی  با  سو  آن  از 
آشنایی  نام  های  به چهره  کاشان  در  پنجم شوراها  دوره  انتخابات 
در  که  خوریم  می  بر  هاشمی  رضا  سید  و  حیدریان  مانند حسین 
می  یدك  را  شورا  رییس  نایب  و  رییس  های  سمت  قبلی  دوره 
کشیدند و در مارتن انتخاباتی آخرین جمعه اردیبهشت نتوانستند 

حتی از رتبه ی پانزدهم و به سمت باالی جدول هم فراتر روند و جالب این که دوشادوش هم  
به پله های 18 و 19 جدول کلی رأی آورندگان بسنده کردند. دکتر حسن الماسی هم گزینه 
ی دیگری بود که بر خالف تصور از راه یافتن مجدد به صحن شورا بازماند و ناگزیر شاید به 
تغییر رویکرد شهروندان مبنی بر فرستادن نیروهای چابک و جوان تر به پارلمان محلی آینده 
تن در داد. او که متولد و پرورش یافته ی محله میدانگاه آقا و پشت مشهد است و پیش از این 
همیشه او را در موقع انتخابات شوراها با لیست راست سنتی کاشان می شناختند این بار در 
ائتالف" کاشان فردا " وارد رقابت شد. لیست 9 نفره ی شورای پنجم اما سه میهمان جدید و 
تازه نفس دارد! دو مرد و یک زن. علی رضا مفرح که در انتخابات مجلس دهم کاندیدا بود و 
به نفع گزینه ی مورد اجماع اصولگرایان" ساداتی نژاد " کنار رفت این بار اما با چراغ سبز هم 
طیف های خود به لیست اضافه شد و با آمار تقریبأ خوب 19910 رأی در رده ششمی منتخبان 
به صحن شورا راه یافت. حسین علی وکیل"  شهردار اسبق کاشان " هم که نامزد ائتالف شهر 
البته در  و  به پیشینه و سوابقش  با توجه  آینده  به شورای شهر  تقریبأ ورودش  بود و  همدلی 
لیست قرارگرفتن او کمی تا قسمتی محتمل به نظر می رسید با 18546 رأی پس از مفرح در 
رده هفتم قرار گرفت تا از هم اکنون بسیاری شاید رقابت بر سر ریاست شورای شهر آینده را 

میان او و" ناظم رضوی پدر " بدانند. رقابتی میان شهرداران دهه 70 کاشان.

می رود يا موقتأ و با شرط و شروط می ماند؟! 
دو سؤال عمده  پنجم،  اسالمی شهر  به شورای  یافته  راه  با مشخص شدن چهره های  و  حاال 
پیش روی افکار عمومی خودنمایی می کند؛ در وهله ی اول این که رییس شورای شهر آینده 
در سال اول آن کیست؟ ناظم رضوی یا وکیل؟ آیا ممکن است بر خالف گمانه زنی ها کسان 
شوند؟  کاندید  بعدی  شورای  اول  سال  ریاست  برای  نفر  دو  این  از  غیر  جریان  دو  از  دیگری 
چیزی که مشخص است برتری عددی پنج نفره ی ائتالف شهر همدلی در برابر چهار نفر ائتالف 
رسمی  های  نشست  در  غالب  جریان  برنده ی  گزینه ی  آیا  دید  باید  و  شوراست  اصولگرایان 
شورای بعدی دستور کار جلسات را برای سال اول قرائت خواهد کرد یا نه. سؤال دوم اما درباره 

ی وضعیت شهردار آینده است. 
فردای مشخص شدن ترکیب شورای شهر بعدی بود که خیلی ها از کوچ محتمل کادر مدیریتی 
شهرداری از ساختمان قدیمی روبروی بیمارستان اخوان خبر دادند. همین عده معتقدند سید 
محمد ناظم رضوی در طول دوران فعالیت شورای شهر چهارم مدام زیر سایه ی سؤال و پرسش 
های کمتر جواب گرفته ی گروه اقلیت و یکی دو نفر از هم طیفی های سابق پدرش در شورا 
منتقدان مدیریت   – ائتالف شهر همدلی  اختیار  در  پنجم هم  اکثریت شورای  و حاال که  بود 
بنابراین در  از قبل خواهد شد.  فعلی شهری - قرار دارد اوضاع برای شهردار جوان سخت تر 
ظاهر ماجرا انتخاب یک گزینه ی دیگر برای مدیریت بلدیه از دل اولین نشست های شورای 
معتقدند شورای شهر  ناظران  از  برخی  است که  این در حالی  نظر می رسد.  به  ناگزیر  بعدی 
بعدی در همین اول راه چندان هم طرفدار سیاست قلع و قمع نخواهد بود و فرایند مدیریت، 
آور  سرسام  های  بدهی  بار  از  کاستن  هدف  با  شهری  های  پروژه  بندی  اولویت  و  ساماندهی 
برخی طرح  تصویب  پرتو  در  تر  اورژانسی  پروژه های  به سمت  ها  بودجه  و هدایت  شهرداری 
های الزام آور و قانون پذیرتر کردن شهردار تا جمع بندی موضوع انتخاب شهردار بعدی را در 

دستور کار خود قرار خواهد داد.

4-5
مهدی سلطانی راد
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به بهانه هجمه علیه فرماندار

انتخابات تمام شد، دعواها را تمام کنید!

پیروزی خفیف لیست همدلی
نگاهی به  نتیجه پنجمین انتخابات شورای شهر کاشان
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يازدهمین سالگرد ارتحال آيت اله 
سید مهدی يثربی برگزار شد

مردم سیلک: یازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام جمعه 
در  شنبه  پنج  شامگاه  کاشان،  شهرستان  محبوب  و  فقید 
هزاران  باحضور  و  بن موسی)ع(  زیارت حبیب  مسجد جامع 

نفر از قشرهای مختلف مردم شهرستان برگزار شد.
حجت األسالم والمسلمین سید محمد غروی در این مراسم با 
اشاره به حدیثی از امام اول شیعیان جهان که نگاه به صورت 
و سیمای حاکم و امیر عادل، پدر و مادر و عالم عبادت است 
به  نگاه  مورد  در  علی)ع(  موال  فرمایش  این  از  منظور  افزود: 
صورت و سیمای عالم، عالم ربانی است و در تعریف عالم ربانی 
باید گفت او کسی است که با مدیریت و تدبیر و اخالق در 
جهت اصالح جامعه گام بر می دارد و حقیقتأ که مرحوم آیت 
اهلل سید مهدی یثربی در زمره ی علمای ربانی زمانه ی خود 
بود. حجت األسالم و المسلمین غروی در ادامه به پیشینه ی 
درخشان خاندان یثربی در علم و فقاهت اشاره کرد و یادآور 
شد: آیت اهلل سید محمدرضا یثربی که ابوی مرحوم آیت اهلل 
دانش  هستند  یثربی  مهدی  سید  و  علی  سید  میر  العظمی 

آموخته ی محضر میرزای شیرازی بود.
انسانی  که  هم  یثربی  علی  سید  میر  مرحوم  فرزندشان 
پرهیزکار و پارسا و متقی در درجات عالی بود بعدها از علمای 
مبرز و شاخص حوزه در تدریس فقه و اصول شد و توانست 

شاگردی مانند امام خمینی تربیت کند.
 وی ادامه داد: مرحوم آیت اهلل سید مهدی یثربی نیز عالوه بر 
گذراندن سطوح مختلف مقدماتی تا عالی تحصیلی حوزه نزد 
برادرشان و همچنین آیات اعظام بروجردی، اراکی، گلپایگانی، 
محقق داماد، امام خمینی، عالمه طباطبایی و .. در پیشبرد 
نهضت اسالمی مردم ایران به رهبری امام راحل هم نقشی بی 
بدیل در منطقه ی کاشان ایفا کردند و بعد از پیروزی انقالب 
بنا بر اعتماد بنیانگذار انقالب اسالمی سمت نمایندگی ولی 

فقیه در کاشان به ایشان واگذار شد. 
وی افزود: آن مرحوم در خط امام )ره( و تقویت نظام و انقالب 
گام برداشت و ذره ای تکبر و خودخواهی در وجودش نبود و 
رمز موفقیت و محبوبیت او، اخالق ، ادب و مردم داری اش 
بود. الزم به ذکر است در این آیین عالوه بر حضور پرشمار و 
چشمگیر مردمی، جمعی از نمایندگاه کاشان در ادوار مختلف 
هنر،  و  فرهنگ  اهالی  از  شماری   ، اسالمی  شورای  مجلس 
از  جمعی  و  کاشان  فرماندار  ورزشکاران،  روحانیت،  جامعه 
ادارات،  و  ها  دستگاه  مدیران  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای 
تعدادی از شهرداران مناطق، جمع زیادی از فعاالن سیاسی، 

اجتماعی شهرستان هم شرکت داشتند. 
مردم  قشرهای مختلف  مراسم حضور گسترده  این  سخنران 
بودن  زنده  و  محبوبیت  از  ی  نشانه  را  آیین  این  در  کاشان 
جایگاه و مقام واالی مرحوم آیت اهلل سید مهدی یثربی نزد 
مردم دانست و افزود: این حجم انبوه از حضور مردمی در آیین 
پاسداشت مرحوم آیت اهلل یثربی با وجود گذشت یازده سال 
از ارتحال ملکوتی آن عزیز نشان دهنده ی آن است که مردم 
کاشان فراموش کار نیستند و قدر علمای پارسا، با اخالص و 

متقی خود را می دانند.
در بخشی از آیین باشکوه یازدهمین سالگرد ارتحال ملکوتی 
آیت اهلل سید مهدی یثربی در مسجد جامع حبیب بن موسی 
نوای گرم حاج اسماعیل اخباری  با  همچنین خیل حاضران 
لحظاتی در رثای ساالر شهیدان و شهدای کربال به عزاداری 
و  فقید  امام جمعه ی  و خاطره  یاد  و  پرداخته  زنی  و سینه 

محبوب کاشان را گرامی داشتند.

معاون اداری مالی شهرداری کاشان

بدهی های قطعی شهرداری كاشان 
كمتر از 20درصد بودجه است

سید حسینعلی ابریشم با توجه به گمانه زنی های انجام شده 
در روزهای اخیرمبنی بر میزان بدهی های شهرداری کاشان 
بر 1000میلیارد  بالغ  فضاهای مجازی  و  در محافل  بعضا  که 
عنوان  به  ها  شهرداری  کرد:  اظهار  است،  شده  مطرح  تومان 
از  بیش  متحمل  کشور  غیردولتی  عمومی  نهاد  مهمترین 

400وظیفه در ماموریت های سازمانی خود هستند.
وی افزود: میزان و کنترل بدهی در شهرداری ها با توجه به 
نوع و ماهیت آنها متناسب با بودجه سالیانه آن ها، پایش می 
گردد که این موضوع در شهرداری کاشان نیز به صورت مستمر 
میزان  از  کاملی  گزارش  داد:  ادامه  ابریشم  پذیرد.  می  انجام 
بدهی در شهرداری ها با توجه به مبنای نقدی حسابداری به 
هیچ عنوان میسر نبوده و اعالم چنین گزارشی حتی در قالب 
نیازهای مدیریتی سازمان شهرداری ممکن نمی باشد. وی با 
بیان اینکه بدهی در بخش عمومی و در دستگاه های دولتی 
را می توان به دو بخش بدهی های قطعی و آتی تقسیم کرد، 
خاطر نشان کرد: آن میزان از بدهی ها که دین شهرداری به 
آن قطعیت یافته و کاال و خدمات و امالك به شهرداری تحویل 
آتی که دین شهرداری قطعیت  شده و همچنین بدهی های 

کامل نیافته است، تقسیم بندی می شود.
بودجه  درصد  از30  شهرداری  قطعی  های  بدهی  *اگرمیزان 

شهرداری تجاوزنکند وضعیت دیون قابل مدیریت است
اداری شهرداری کاشان گفت: مادامی که میزان  معاون مالی 
شهرداری  بودجه  درصد   30 از  شهرداری  قطعی  های  بدهی 
تجاوز نکند وضعیت دیون قابل مدیریت بوده و نگران کننده 
به اطالع مردم  باید  امروز  بیان کرد: آنچه که  ابریشم  نیست. 
فهیم کاشان برسد این است که بدهی های قطعی شهرداری 
کاشان کمتر از 20درصد بودجه را شامل می شود که در طی 

یک دوره 14 ماهه قابل پرداخت است.

خبرنامه

در روزهاي پایاني فرصت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوري و در میانه 
نژاد نماینده مردم کاشان  تبلیغاتي کاندیداها، سیدجواد ساداتي  کارزار 
و آران و بیدگل با انتشار یک پیام ویدیوئي در فضاي مجاز ضمن اعالم 
حمایت خود از کاندیداتوري، مردم را به رأي دادن به وي دعوت کرد. او 
در این پیام و با اعتماد به نفس کامل که احتماالً مي باید ناشي از موج 
تبلیغات رسانه اي، طرفداران رئیسي بوده باشد، در اظهاراتي که به نظر 
مي رسید گوینده سعي در القاي حس تحقیر و شکست رقیب را دارد، 
بدرقه روحاني در روز 29 اردیبهشت و پایان دادن به دولتي که در طول 

4 سال بداخالقي هاي زیادي در کشور حاکم کرده را بشارت داد!

در آن روزها آنقدر فضا هیجاني و ملتهب و فعالیت هاي تبلیغي انتخابات 
بین خود کاندیداها و در سطح کالن کشور شدید بود که کسي کمتر به 
انتخابات و مشخص شدن  از برگزاري  این سخنان توجه نمود. اما پس 

روحاني  پیروزي  و  آن  نتیجه 
در انتخابات، به یکباره موضوع 
اهمیت  نژاد  ساداتي  اظهارات 
انتقاد  مایه  دست  و  یافت 
فضاي  در  روحاني  طرفداران 
مایه  بن  گرفت.  قرار  مجازي 
این انتقادات، عدم دوراندیشي 
آقاي نماینده در بیان اظهارات 
عمومي  منافع  کردن  فدا  و 
و  حزبي  منافع  پاي  به  شهر 
گروهي بود. منتقدان معتقدند 
این اظهارات باعث بي توجهي 
اعتبارات  تخصیص  در  دولت 
به منطقه کاشان و کند شدن 

روند توسعه منطقه  مي شود.

در این میان اظهارنظرهاي متفاوتي نیز در این زمینه در فضاي مجازي 
و نیز رسانه هاي شهر منتشر شد. پرتال خبري کاشان در یادداشتي در 
یک موضع گیري تهاجمي نسبت به منتقدان نماینده شهر، ضمن دفاع 
تلویحي از گفته هاي ساداتي نژاد این موضوع را بهانه اي کرد تا دوباره 
انتخاباتي  فیمابین رئیسي- روحاني را زنده کند. طبق  بحث هاي داغ 
این یادداشت، آقاي نماینده خیلي هم بیراه نگفته و دولت مي بایست 
بابت اظهارات رئیس جمهور و برخي وزراء که از سوي نویسنده مصادیق 
بداخالقي شمرده مي شود، عذرخواهي کند. نویسنده معتقد است رئیسي 
فقط در ظاهر پیروز نشده و سپس با به رخ کشیدن رأي 16 میلیوني 
رئیسي که تقریباً حداکثر رأي فعلي اصول گرایان در جامعه است، آن 
را بي سابقه توصیف کرده و خواستار آن شده که دولت خواست و اراده 
آفریني و بدخالقي هاي مد  با حاشیه  و  را جدي گرفته  مخالفان خود 
نظر آقاي نماینده آنها را نادیده نگیرد. در پایان نیز با چرخشي ناگهاني 
پس از گرد و خاك بر علیه دولت، حکم به آشتي و رفاقت و تکریم رقبا 

داده است.

نوش  مشهدي  محمد  هم،  نیوز  کاشان  خبري  پایگاه  در  دیگر  سوي  از 
آبادي طي یادداشتي با اشاره به سوابق گذشته ساداتي نژاد عضویت وي 
در اردوگاه اصالح طلبان و چرخش وي به سمت اصولگرایان را دستمایه 
شروع یادداشت خود قرار داده و با مقایسه اللهیار صالح و ساداتي نژاد، 
اظهارات نماینده مجلس را مایه سرافکندگي دانسته و خواستار عذرخواهي 
وي شده است! نویسنده حتي پا را از این فراتر گذاشته و در یک نتیجه 
گیري عجیب، برتري آراي رئیسي نسبت به روحاني در کاشان و عقب 
ماندن مردم کاشان از قافله مردم ایران را مایه شرمساري دانسته و در این 
شرمساري نقش »آقاي ساداتي نژاد  و  دار و دسته اش« را در جهت فریب 

و تحریک مردم بر علیه دولت غیرقابل انکار توصیف کرده است.
اما در خصوص اظهارات ساداتي نژاد موارد زير قابل ذكر است:

قانوني  هاي  محذوریت  عدم  شرط  به  سیاسي  چهره  و  شخص  هر   -1
رویدادهاي  یا  و  ها  پدیده  اشخاص،  به  نسبت  تواند  مي  تشکیالتي  و 
و  دوستداران  مردم،  آن  تبع  به  و  کرده  نظر  اظهار  اجتماعي  سیاسي- 
طرفداران خود را ترغیب و تشویق به موافقت یا مخالفت با آن موضوع 
نماید. در انتخابات نیز بسیاري از چهره هاي شاخص از رئیس جمهور و 
رئیس مجلس اسبق گرفته تا چهره هاي هنري و ورزشي با انتشار پیام 
و یا سخنراني نسبت به کاندیداهاي مورد عالقه خود اظهارنظر نموده و 
طرفداران خود را به رأي دادن به وي تشویق نمودند. حال بماند که تأثیر 

پیام کدامیک از چهره هاي سیاسي از همه بیشتر است.

2- صرفنظر اشخاص فوق، نمایندگان مجلس نیز بعضاً نسبت به کاندیداها 
موضع گیري مي نمایند. اما این نمایندگان عموماً دو دسته هستند. یک 
تاثیرگذار  از چهره هاي  نمایندگان موثر و معروف که  به  دسته مربوط 
نمایندگان شهرهاي بزرگ نظیر  جناحها و گروه هستند و دسته دیگر 
تهران و اصفهان و ... این نمایندگان که اکثر داراي سابقه عضویت چند 
دوره در مجلس را دارند معموالً داراي اعتبار و نفوذ خوبي در دستگاه 
هاي اجرایي هستند. از اینرو در اظهارنظرهاي خود در موضوعات مختلف 
دولت  برعکس  گاهي  و  کنند  نمي  را  دولتیان  و  دولت  مالحظه  خیلي 
هواي آنها دارد! عالوه بر این معموالً نمایندگان مراکز استانها مشکالت 
کمتري در تخصیص و دریافت بودجه و حل مشکالت اداري در پایتخت 
دارند چرا که دستگاه هاي اجرایي در مرکز استان معموالً داراي قدرت و 
نیز جایگاه کافي براي حل مشکالت خود به صورت مستقیم با پایتخت 

را دارند.

3-  در طول ادوار مختلف مجالس و دولتهاي گذشته تقریباً به تجریه 
ثابت شده هر چقدر که نماینده مردم یک شهر در مجلس با دولت مستقر 
همسو باشد، امکان بیشتر و فرصت بهتري براي برخورداري از حمایت 
صرفاً   چه  اگر  است.  فراهم  آن  نمایندگي  تحت  منطقه  از  دولت  هاي 
همسویي با دولت کافي نیست و همت و قدرت چانه زني و اعتبار خود 

نماینده نیز الزمه کار است. 

کوچک  شهرهاي  در  رسد  مي  نظر  به  فوق  توضیحات  به  توجه  با   -4
نماینده اي زرنگ و کاربلد است که حتي اگر  از لحاظ مشي سیاسي با 
دولت همسو نیست، از اظهارنظرهاي مغایر با نظر دولت در موضوعات بي 
اهمیت که سودي براي منطقه اش ندارد، اجتناب کرده و سیاست یک 
به میخ و یکي به نعل را در پیش گرفته و یا چراغ خاموش حرکت کند 
و از سرشاخ شدن با دولت بپرهیزد. مگر آنکه چنان اعتبار و کاریزمایي 

داشته باشد که بخواهد در مقابل دولت ایستاده و در عین حال وظایف 
قوت  با  را  اجرایي شهر خود  امور  پیگیري  نمایندگي خود در خصوص 

انجام دهد.

5- اعتماد به نفس آقاي ساداتي نژاد در اعالم شکست حتمي روحاني 
که از سران جناح متبوع خود نشأت مي گیرد ، یادآور اشتباه استراتژیک 
اصالح طلبان در انتخابات 88 است که گمان مي کردند مي توانند دولت 

مستقر را شکست داده و احمدي نژاد را یک دوره اي کنند.

6- دوراندیشي یک سیاستمدار اقتضاء مي کند همه پل هاي پشت سر 
فعال سیاسي  مانند هر  توانست  نماینده شهر مي  نکند.  را خراب  خود 
اگر  ولي  بپردازد  رئیسي  براي  تبلیغ  به  خود  تشخیص  مطابق  و  دیگر 
اندکي به فضاي انتخابات و سخنراني هاي آتشین روحاني در روزهاي 
طرفداران  گسترش  به  رو  موج  و  پایاني 
وي که حتي قهرکنندگان چندین ساله 
مي  دقت  بود،  کشانده  صندوق  پاي  را 
پیروزي  احتمال  درصد  یک  باید  کرد 
در  حداقل  و  کرده  بیني  پیش  را   وي 
پیام خود با عبارت بدرقه کردن دولت و 
بداخالق، وي  به عمر دولت  پایان دادن 
و طرفدارانش را تحقیر نمي کرد و صرفاً 
به اعالم طرفداري خود بسنده مي کرد.

شواهدي  و  دالیل  ذکر  با  توان  مي   -7
در  را  منتخب  دولت  تالفي  فرضیه 
نمود.  رد  نماینده شهر  اظهارات  موضوع 
کاشان  در  کاندیدا  دو  این  بین  رقابت 
به  بود) 3682 رأي اختالف(  اندك  آنها بسیار  تنگاتنگ و فاصله آراي 
گونه اي که آراي باطله از اختالف آراي این دو بیشتر بود)6845 رأي 
باطله( و به هر حال دولت منتخب در منطقه براي خود طرفداراني دارد. 
بسترهاي  ایجاد  نیز  و  شهر  یک  مشکالت  به  رسیدگي  در  آنکه  ضمن 
سایر  بلکه  است  موثر  که  نیست  نماینده  فقط  منطقه  توسعه  و  رونق 
ویژگي هاي محیطي و نیز چهره هاي سیاسي متعلق به منطقه نیز در 

این راه نقش مهمي ایفا مي کنند.

8- به نظر مي رسد آقاي ساداتي نژاد با حرکت خود در این انتخابات 
دست به یک ریسک بزرگ زده است. چرا که با توجه به اتقافات اخیر 
و نارضایتي بخشي از شهروندان، مي بایست از هم اکنون به فکر ترمیم 
خرابي ناشي از ریزش آراي خود در دور بعدي مجلس باشد به ویژه آنکه 
ریاست  انتخابات  دو  فاصله  در  دولت  موافقان  آراي  افزایش  به  توجه  با 
جمهوري و نیز کسب اکثریت کرسي هاي شوراي پنجم توسط حامیان 
فعلي دولت در منطقه، انتخابات سختي در  پیش خواهد داشت و ظاهراً 
رقبا خواب هایي براي وي دیده اند! البته دو سال فاصله زماني زیادي 
براي هر گونه اظهارنظر و تحلیل است و انتخابات مجلس خود سازو کار 
و ریزه کاري هاي خاص خود را دارد که شاید آنها به مدد ساداتي نژاد 

بیاید.

موضع گیري ساداتي نژاد نه مایه سرافکندگي و خسران محض است و نه 
اتفاقي است که بتوان صددرصد از آن دفاع کرد و از منتقدان این اقدام 
طلبکار بود که چرا مخالف این اقدام نماینده هستند چه بسا این اقدام 
بیش از همه به ضرر خود وي تمام شود تا مردم و منطقه. به هر روي 
شاید انتشار پیام تبریک نماینده شهر به مناسبت حضور گسترده مردم 
در انتخابات و نیز تبریک به منتخب مردم اندکي از تلخي فضاي پیرامون 

این اتفاق بکاهد.

اظهارات ساداتي نژاد در حمایت از رئیسي و بر علیه دولت

 سرافکندگي یا بالندگي؟

ادامه یادداشت ..

در کاشان و در مورد انتخابات 29 اردیبهشت و رقابتی که منتج به ادامه 
یافتن حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور با رأی چشمگیر مردم 
از  تازه شروع شده است! داستان  رقابت و هماوردی جناح ها  شد گویا 
آن جا شروع شد که از نماینده ی مردم شهرستان های کاشان و آران 
از  تقلید  به  انتخابات ریاست جمهوری و  به  مانده  وبیدگل یکی دو روز 
آن  در  که  منتشر شد  ویدیویی  اصالحات  دولت  التصویر  ممنوع  رییس 
جواد ساداتی نژاد با لحنی کنایه آمیز و تند و البته مطمئن از پیروزی 
 29 انتخابات  در  مردم  که  کند  می  بینی  پیش  رییسی  ابراهیم  سید 
سال  چهار  طول  در  که  روحانی  حسن  دولت  خدا  لطف  به  اردیبهشت 

بداخالقی های زیادی را در کشور حاکم کرد بدرقه خواهندکرد! 
انتشار این ویدیوی کوتاه که ساداتی نژاد در آن به مصادیق رواج بداخالقی 
در جامعه از سوی دولت روحانی هیچ اشاره یی نکرد کافی بود تا موجی 
در شبکه های اجتماعی بر علیه وی به راه بیفتد. واکنش فرماندار کاشان 
پیروزی دکتر روحانی  این سخنان در جشن  به  اما  نماینده ی دولت  و 
که گفت مردم در 29 اردیبهشت آرزومندان کوته فکر بدرقه ی روحانی 
و  دمید  نژاد  ساداتی  تنور حواشی جمالت  شعله ی  بر  کردند  بدرقه  را 
کار به آن حد از واکنش های تند و احساسی رسید که یکی از مبلغان 
مذهبی جوان حامی رییسی و شاید جویای نام شهر در جلسه ای که متن 
سخنرانی اش به وفور در همه جا یافت می شود با شدیدترین کلمات و 

عبارات فرماندار کاشان را مورد هجمه قرار داد. 
این که یک روحانی و مبلغ دینی بر خالف آموزه های مکتب انسان ساز 
اسالم که رسول خاتمش و مبشر آن دین به عیادت کسانی می رفت که 
روزگاری بر سرش خاکستر می ریختند با ادبیاتی مشعشع و تالفی جویانه 
برادر دینی و همشهری خود را می نوازد به کنار، پرسش اما اینجاست 
که چرا به قدرت این گونه می نگریم؟ چرا در جامعه مان که خرواری از 
شعارهای اخالقی گوش فلک را پر کرده برای هواخواهی از مکتب و ایده 

ی متبوع مان حد اخالقی قائل نیستیم؟ 
با  شهر  یک  مردم  از  انبوهی  نمایندگی  لباس  برهان  و  دلیل  کدام  به 
اسم  به  و  گذاریم  می  کناری  به  را  اجتماعی  و  مختلف سیاسی  سالیق 
حمایت از کاندیدای مطلوب مان با ادبیاتی واکنش زا در جامعه التهاب 
می آفرینیم؟ چرا در قبال آتشی که بر خرمن اختالفات و دوگانگی سالیق 
می افروزیم حقی برای واکنش جبهه ی رقیب قائل نیستیم؟ آیا آنها که 
مدعی اصولگرایی اند و تازه وارد میدان سیاست ورزی محسوب می شوند 
نوری رجوع کنند؟ کدام  ناطق  مانند  الگویی  به  نباید دوباره و چندباره 
سیاست  میدان  ی  حسنه  اخالق  به  پایبندی  از  غیر  ویژگی  و  شاخصه 
باعث شد شکست خورده مطلق و بی چون و چرای میدان انتخابات دوم 
خرداد 76 چنین در میان طیف قابل توجهی از افکار عمومی حتی اصالح 

طلبان به محبوبیت برسد؟

در پی مخالفت برخی اعضای شورای چهارم با طرح سوال از شهردار

دفاع از شهردار به چه قیمت؟!
مردم سیلک / در خبرها آمده بود 
مقرر  که  شهر  شوراي  اخیر  نشست 
بود با موضوع طرح سوال از شهردار 
غیبت  دلیل  به  شود  برگزار  کاشان 
دسته جمعي چند تن از اعضاي شورا 
و از رسیمت انداختن آن برگزار نشد. 
شوراي  اعضای  جلسه  این  غایبین 
مي  شهردار  موافقین  و  اصوگرایان 
باشند عبارتند ازناظم رضوي، حاجي 
قدیري، پارسا و هاشمي طاهري در 
در  حضور  از  هماهنگ  اقدام  یک 
با  تا  کردند  خودداري  شورا  جلسه 
توجه به اینکه حسین حیدریان نیز 
در مرخصي بسر مي برد، جلسه فاقد 

رسمیت باشد.
به  روستا  و  شهر  اسالمي  شوراهاي 
عنوان یکي از مظاهر مردم ساالري 
دیني محسوب شده و در واقع تبلور 

نقش و حضور مردم در نحوه اداره محل زندگي خود در شهر یا روستا 
است. بر این اساس یکي از وظایف کلیدي این شورا انتخاب شخصي به 
شهر  ساکنین  به  ارائه خدمات شهري  و  رسیدگي  براي  عنوان شهردار 
یابد که  این وظیفه، کارکرد ذاتي دیگر شورا عینیت مي  به تبع  است. 

همانا، نظارت بر کار شهردار منصوب شوراست.
به دلیل تمرکز قدرت مالي و اجرایي در شهرداي ها، معموالً شهرداران 
چندان وقعي به مصوبات شوراها نگذاشته و عموماً نفوذ نامرئي بر شورا 
دارند که این موضوع یکي ازچالش هاي پیش روي شوراهاست. متأسفانه 
یکي از نقاط ضعف شوراي چهارم عدم نظارت دقیق و موثر بر عملکرد 

شهرداري است. 
اتفاق اخیر درشورا خود حاکي از ضعف بنیه ي نظارتي شورا و قرباني 
شدن منافع عمومي شهر که در سایه عملکرد شفاف و سالم  شهرداري 
بر منافع  و تمایالت شخصي و جناحي، است.بر هیچ  محقق مي شود 
کس پوشیده نیست عملکرد شهرداري کاشان داراي نقاط مثبت و خوبي 
است اما این دلیل نمي شود که که از ضعف ها، ابهامات و احیاناً تخلفات 

شهرداري در انجام وظایف خود به سادگي گذشت. 
کشور در دوره اي قرار دارد که مبتال به یکي از مهمترین چالش هاي 
اساسي خود یعني فساد و تخلفات مالي گسترده مسئوالن است. اراده ي 

مقامات عالي کشور بر مبارزه جدي با فساد استوار است. یکي از ابزارهاي 
این مبارزه، نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد مسئوالن و صاحب منصبان 

و هدایت آنها به سمت ایجاد شفافیت در عملکرد است. 
مناسب بود اعضاي شورا که تعداد زیادي از آنها مجدداً به عضویت شورا 
دادند.  مي  نشان  خود  از  بهتري  عمکلرد  خصوص  این  در  اند  درآمده 
مخالفت خود چه  باب  در  از شهردار  پرسش  مخالفین  نیست  مشخص 
جوابي براي مردم شهر دارند؟ آیا مردم حق ندارند از منتخبین خود در 
شورا بپرسند بر اساس کدام منطق مخالف شفافیت و پاسخگویي شهردار 
هستند؟ یا مردم به شما رأي داده اند که کارمند شهرداری باشید که بي 
چون و چرا عملکرد آن را تأئید می کنید؟ چرا باید رابطه شهرداري و 
شواري شهر به گونه اي باشد که شهرداري خود را مقید به پاسخگویي 
که  شهرداري  مجموعه ي  در  احتمالي  تخلفات  بروز  پاسخگوي  نداند؟ 
کسي  چه  شود،  ایجاد  است  ممکن  شهر  شوراي  نظارت  عدم  به سبب 

خواهد بود؟ 
امید است برخي اعضاي شورا، در جهت رفع ابهامات و سواالتي که پیرامون 
عملکرد شهرداي وجود دارد، شورا را به سمت کارکرد اساسی خود رهنمون 
و شفافیت عملکرد خود  زدایی  ابهام  راستای  در  نیز  و شهرداری  سازند 

نسبت به ارائه پاسخ مناسب به شورا و افکار عمومی اقدام نماید. 
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