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تأملی کوتاه بر مقوله نقد
* رشيد آهنگرى

 هر وقت وارد مقولة نقد مى شويم، متاسفانه پيش از طرح و بررسى جايگاه آن 
در ساختار تفكر و بدون توجه به جنبه هاى عقالنى و دانش حاكم بر آن، خود 

را درگير بحث مفاهيم و واژه هاى ارزشى مى كنيم . 
منتقد از اين منظر مورد نكوهش قرار مى گيرد كه گويا وى از مرز انصاف 
عدول كرده است و بزعم مخالفين، "نقاد در وحلة اول بايد منصف باشد» و 
يا منتقد در جهت تخريب طرف وارد عمل گرديده است و تأكيد مى شود 

كه؛»جايگاه نقد و تخريب را نبايد يكى انگاشت»
اولين سئوال اين است كه؛ از طرف چه كسى و بر حسب كدام معيار، مفاهيمى 
چون «انصاف» و «تخريب» تعريف مى شوند و چگونه خطوط و مرزهاى آنها 

را با رويكردهاى روشنگرانة نقِد منتقدين تعيين و مشخص مى سازد؟
فرهنگ غالب بر اين درك از نقد، آگاهانه يا ناآگاهانه تالش مى كند تا بدون 
تعقل و دانش قبلى و بدون درك و فهم معناى درونى موضوع بحث، آن را 
منحرف ساخته و با طرح مسائل و موضوعات حاشيه اى و غير مؤثر در 
بازگشايى گفتگوهاى سازنده و توسعه بخش، اذهان را در مسيرى ديگر بسوى 
مجادالت غيرضرور سوق مى دهد. اين ويژگى از اخالق و انگيزه خاص 

نشأت مى گيرد كه احتياج به بحثى ديگر دارد.
از طرفى؛ مفاهيمى چون "منصف" و " تخريب" هريك بر حسب انگيزه و 

اهدافى كه حمل مى كنند، كاربرد دارند. 
بطور مثال در بعضى جوامع عده اى طرح و نقد معايب و نقصان هاى جدى 
دولت ها را خيانت و تخريب ارزيابى مى كنند و عده اى ديگر آنرا زير ساخت 
نظم دمكراتيك جوامع سياسى تعريف مى كنند. مفهوم "منصف" نيز چنين 
است. پس مى توان گفت كه در يك بحث اجتماعى يا سياسى و يا فرهنگى 
و ... مفاهيم ارزشى نمى توانند محك و ميزان صحت و سقم اين يا آن تفكر 
باشند. به عبارت ديگر در بهترين حالت خود مى توانند به عنوان يك فرضيه 

ارائه شوند. 
بيهوده نيست وقتى كه شعرى گفته و يا سازى نواخته و يا ترانه اى سروده 
مى شود، هر كدام از آنها به ميزان طرح موضوع و اشارات خويش هواداران و 
مخالفان خود را دارد. بطور مثال اشعار مختومقلى فراغى كه عمدتا از بى عدالتى 
ها و ظلم و نابرابرى هاى حاكم بر جامعه شكوه و گاليه مى كند به هيچ وجه 
مورد عنايت پادشاهان ظالم قرار نخواهند گرفت. اما بر عكس بر دل قشر 
مظلوم مى نشيند. يك نوشتة اجتماعى يا سياسى و فرهنگى نيز به همان روال 

داراى موافقين و مخالفينى خواهد داشت.
اين تفاوت ها و بعضا تضادها تنها و تنها از طريق گفتگو و تضارب آراى 
گوناگون و نقد و بررسى هاى همه جانبه به سطح كشيده مى شوند و مورد 
ارزيابى قرار مى گيرند. به اين ترتيب فهم آن ميسر و در نهايت در ساختار ذهن 
معرف تبديل به ايده و باور مى شود. بى شك در دفاع و حراست از آن عقايد 

احتياج به هيچ حاشيه پردازى نيست. 
مگر نه اينكه براى نقد، نخست موضوع مورد طرح و بحث را درك كرد و 
از جوانب فكرى آن شناخت اوليه داشت؟ چگونه مى توان بدون شناخت و 
فهم كافى از موضوع جوانب آن را به نقد كشيد؟ و در مورد آن نظر داد، دفاع 

يا رد كرد ؟
هنگامى كه با اظهار نظر و يا نوشته اى مخالف باشيم؛ فرهنگ مدنى ايجاب مى 
كند كه ما نظر اظهار شده و يا مضمون نوشته شده را مد نظر قرار دهيم  و توان 
دانش و استدالل بكار گرفته شده را مورد دقت قرار بدهيم و مبناى قضاوت 
و اساس داورى ها و برخوردهايمان استدالل و دانش ارائه شده باشد، نه اينكه 
شخص نويسنده و يا صاحب نظرى كه ايده و تفكر جديدى را طرح و بيان 

نموده است، عمده و يا برجسته بكنيم. 
نقد چيست و چگونه درك مى شود؟

هر وقت صحبت از مقولة نقد مى شود؛ اكثر قلم بدستان ما خوانندگان خود 
را به تعاريف كالسيك «سره از ناسره» ارجاع مى دهند. تاكنون كمتر كسى به 
رابطة نقد با فهم اشاره كرده است. چرا كه منتقد ناظر بر انديشه و الگويى مى 
شود كه تفكر و دانش نقد خود را بر اساس آن شكل داده است. اما اين بدان 
معنا نيست كه همة تفكر و دانش يكسان بوده باشند. يا همة تفكر و دانش 
عين حقيقت باشند. براين اساس است كه هر يك از منتقدين به ميزان تسلط 
بر موضوع مورد بحث، دانش و باورهاى خود را روى ميز قرار مى دهد. 
حال اين دانسته ها مى توانند سطحى، سبك و بى مايه و يا پرمغز و سنگين 
و پرمحتوا باشند. و يا با بيانى ساده و يا با زبان آكادميك ارائه شوند. ما نمى 
توانيم بر حسب اين تفاوت ها رأى بدهيم كه اين نقد است و آن ديگرى نقد 
نيست، و يا تخريب است. در صورتى كه نقد در اساس فهمى در قالب اظهار 
نظر بر موضوع يا رفتارى است كه طرح شده يا رخ داده است. به همين دليل 
است كه تخطئه اين يا آن نقد به هر دليل و يا علتى در اساس مخالفت با توليد 
افكار نو و تازه خواهد بود كه در عمل جلوگيرى و ممانعت از بازگويى و باز 
شناخت از جوانب و محتواى انديشه و آراء است. و در يك جامعه سياسى 
اين منش همان فرهنگ سانسور است كه ما را بسوى جامعه اى بسته و تك 

صدايى سوق مى دهد. 
محتواى فرهنگ هر جامعه از طريق سازمان هاى آموزشى و خانواده از 
روابط اجتماعى محدود يا گسترده، از نگاه هاى روشنفكران و نخبگان آن 
به موضوعات متحول جامعه و چگونگى و نوع پرداخت و گرايش به نهادينه 
كردن گفتگوها و ترويج مباحثات گوناگون زندگى و جامعه و غيره شكل گرفته 
و توسعه مى يابد و با آن نيرو مى گيرد و با آن نفس مى كشد و با آن منطق 

توليدگرانة خود را مى سازد و در نهايت با آن رشد و توسعه مى يابد.
آنچه كه در يك نقد بايد توجه كرد چگونگى رابطة موضوع بحث منتقد با 
موضوع مطرح شده است. در معنايى ديگر منتقد بايد در چارچوب موضوع 
مورد نقد خود بماند و در آن مسير عقايد و نظرات خود را با هر وزن و ميزانى 
تدوين و طرح نمايد. نه اينكه باغشى «بال صاياد» را بخواند و سازندة دوتار ساز 

«چناريم» و غيجاقچى «دورناالر» را بنوازد! 
البته تحول در هر نظر و فكر امرى طبيعى و گاها نشانه اى از رشد و آگاهى 
است. اما اين رشد يا آگاهى زمانى است كه صاحب نظر بتواند نظر قبلى خويش 
را به نقد بكشد و داليل گذار بر فكرى تازه و نو را بازشكافى و بازنمايى بكند. 
نمى توان زير نام رشد و آگاهى هر روز سازى را نواخت. اين منش در عمل 
عدم احساس مسئوليت در قبال گفته ها و افكار ارائه شده بوده كه اعتبار و ميزان 

پاسخگويى نظر و افكار ارائه شده به جامعه را تنزل مى دهد.
در نتيجه نقد هم تفكر و فهم و هم قدرت و توان پاسخگويى است، كه از 
ادغام آن دو تفكر و انديشه اى نو متولد مى شود و جامعه را بسوى شناخت از 
مجهوالت زندگى هدايت مى كند و سيل انديشه را در مسير رودخانة معرفت 

سوق مى دهد.
مفهوم مقولة نقد تنها و تنها با فهم و منطق كالم آن و با خرد آن اعتبار مى يابند 
و مورد محك قرار مى گيرد و با آن سنجيده مى شود. نه با مفاهيمى گنگ و 
غير مستدل و نه با برخوردهاى حسابگرانه و نه با سانسورگرى. البته و صد 
البته هر نقد مستلزم پرداخت هزينه نيز خواهد بود  كه توسط منتقد بايستى 
پرداخت شود. تقابل با نقد تنها از مسير فهم و داللت هاى فكرى صورت 
گرفته و به اين طريق حقانيت خود را به اثبات برساند. چرا كه هر نقدى در 
بطن خود فهم و دانسته اى هر چند كوچك را مى پروراند كه چون قطره اى 
از باران و در صورت مراقبت اصولى از آن مى توان رودخانه اى خروشان از 
انديشه اى نو را به راه انداخت. به همين دليل برخورد سركوبگرانه با نقد و 
منتقد تحت هر شرايطى، عملى غير مدنى و گامى در جهت ترويج فرهنگ 
سانسور و سنگ اندازى در مسير رشد و توسعة جامعه است. در جامعه اى كه 
نقد مورد نكوهش قرار بگيرد، آن جامعه به زندان فكر و انديشه تبديل خواهد 
شد. زيرا نقد پتانسيل تحرك جامعه بسوى زايش افكارى نو براى آينده اى 

درخشان است.

نظر �

بيانيه ی شوراهای اسالمی شهرهای 
تابعه استان گلستان

و  شهرها  اسالمى  شوراى  شهر:  رؤساى  شوراى  از  نقل  به  صحرا 
شهرستان  ها و  اعضاى  شوراى اسالمى استان گلستان در اعتراض 
به تهيه طرح برخى از نمايندگان مجلس در مورد اصالح قانون شورا 

بيانيه اى را به شرح زير امضا و منتشر كردند.
امام  انديشه ى سياسى حضرت  ايران حاصل  اسالمى  "جمهورى 
خمينى(ره) و ثمره خون هزاران شهيد است كه پاسداشت آن بر همه 

مسئوالن و دست اندركاران نظام ضرورى مى باشد.
اسالمى  شوراى  جايگاه هاى  و  نقش  تقويت  اساس  همين  بر 
تقويت  دينى،  ساالرى  مردم  نمادهاى  مهمترين  از  يكى  عنوان  به 
تاريخى  فرمان  به رغم وجود  اما  نظام است  اسالميت  جمهوريت و 
نيز وجود  و  رهبرى  معظم  مقام  مكرر  تاكيدات  و  امام(ره)  حضرت 
تهيه  متاسفانه شاهد  پيرامون شوراها،  قانون اساسى  اصول متعدد در 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جهت  از سوى برخى  طرحى 
انتخاب  پيشنهاد  آن  اساس  بر  كه  هستيم.  طيبه  شجره  اين  تضعيف 

شهردار را به هيات هاى حل اختالف واگذار كرده اند.
 فلذا با توجه به اينكه طرح مذكور باعث تضعيف نقش و جايگاه 
تبديل مى كند و  فرمايشى  نهاد  به يك  را  شوراها مى شود و شوراها 
امور  تمامى  در  بلكه  انتخابات،  در  مردم  مشاركت  كاهش  موجب 

شهرى نيز باعث دلسردى و مايوس شدن مردم خواهد شد.
به همين منظور اعضاى شوراى اسالمى شهرهاى تابعه استان به 
نمايندگى از طرف كليه اعضاء ضمن اعالم مخالفت خويش با طرح 
نمايندگان  خصوصا  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  از  مذكور، 
با رد  داريم  انتظار  اسالمى  استان گلستان در مجلس شوراى  محترم 

طرح مذكور مانع از محدود نمودن اختيارات شوراها شوند. 

گنبد کاووس نياز به راديوتراپی دارد
گنبد كاووس دومين شهرستان از نظر جمعيت و اولين شهرستان از 
نظر وسعت در استان مى باشد و مركزيت شرق گلستان را از نظر درمانى 

تحت پوشش قرار مى دهد.
عالوه بر آن، گنبد كاووس، تركمن صحرا و بخشى از استان اردبيل در 

سطح ايران بيشترين مبتاليان به سرطان را دارا مى باشند.
دست اندركاران بهداشتى رامى طلبد تا در امور سرطان شناسى، درمان و 

مداواى آن به مركزيت گنبد كاووس اقدامات اوليه صورت بگيرد.
در  و  معده  امراض  از  پيشگيرى  بخش  اجتماعى  تامين  بيمارستان  در 
يكى از بيمارستان هاى شهر، تشخيص سرطان تا حدودى فعال مى باشند ولى 

امكانات مراكز فوق تقويت شود.
ايران  سرطان  قطب  كاووس،  گنبد  بهداشتى،  دست اندركاران  گفته  به 
مى باشد، متاسفانه بيمارستان تخصصى سرطان شناسى و معالجه سرطان در 

شرق استان مهيا نيست
مدير و نماينده ي بيمارستان دكتر بسكى در اين خصوص گفت: جهت 
اخذ مجوز براى، آنژيوگرافى، پزشكى هسته اى، راديوتراپى در گنبد كاووس 
اقدامات اوليه صورت گرفت ولى مديران ارشد گرگانى موافقت نمى كنند، 
و  راديوتراپى،  مركز خيريه ى  تا  مى كنيم  اقدام  طريق خيرين  از  اكنون  هم 
سرطان شناسى در شرق گلستان به مركزيت گنبد كاووس احداث نمائيم كه 
با نمايندگان ادوار شهرستان و شوراى شهر و جمعى از خيرين گام هاى اوليه 

صورت گرفت.
حاجى محمد كر يكى از فعاالن سالمت شهر در خصوص مشكالت 
بيماران سرطانى اظهار داشت، راديوتراپى بيماران سرطانى در گرگان يا تهران 
و مشهد، بابل صورت مى گيرد كه بسيار براى بيماران هزينه بر و از نظر روحى 
و تردد نيز مشكالتى براى بيماران به وجودمى آورد،  اخيرا با هماهنگى يكى 
از بزرگان شهر نمايندگان ادوار مجلس گنبد كاووس و جمعى از خيرين 
را هماهنگ كرديم و با امامان جمعه ى شهرستان و مدير شبكه ى بهداشت 
نشست هاى متوالى تشكيل داديم. تا امكانات سرطان شناسى و درمان سرطان 
در گنبد كاووس از طريق خيرين احداث و راه اندازى شود، تا با اندك هزينه 

بيماران سرطانى مداوا شوند.
نوروزى نماينده ى دور اول مجلس شوراى اسالمى از گنبد كاووس نيز 
تاكيد داشت: قطعا بحث مالى در اولويت است حداقل ده ميليارد تومان تجهيز 
درمانگاه راديوتراپى هزينه خواهد داشت اين مسئله را با همكارى خيرين 
و نمايندگان ادوار و دارائيان شهر ما تقبل خواهند كرد بحث گرفتن مجوز 
مشكالتى در بر خواهد داشت كه بايستى برنامه ريزى شود و بعد از احداث 
چنين مركزى نگهدارى و حفظ و ارائه خدمات به نظر مشكل تر خواهد بود.

محمد قلى مارامايى نماينده دوره ي هفتم مجلس نيز در جلسه هيئت امنا 
خيرين حمايت از بيماران سرطانى اذعان داشت، كار چنين تشكلى بسيار 
تامين  در سازمان  كه  اينجانب  كارى  موقعيت  به  توجه  با  ارزنده مى باشد. 
اجتماعى هستم در خريد تجهيزات و واردات آن همكارى خواهم كرد در 
حوزه ى بهداشت و پيشگيرى از بيمارى هاى خاص خصوصا سرطان تنها 
دولت نمى تواند پاسخ گو باشد، بخش خصوصى و خيرين حتما به اين بخش 
ورود پيدا بكنند تا از طريق NGO-هاى فعال خيرين و سالمت قسمتى از 
مشكالت مردم و دولت حل و فصل شود، دولتمردان و روساى شبكه ى 

بهداشت نيز همكارى خواهند داشت.
بايرام قولجانى پيشكسوت فرهنگى كه بانى اين تشكل خيريه مى باشد 
هماهنگى  با  گفت:  خود  همكاران  و  مسئولين  دغدغه هاى  تائيد  ضمن 
و همكارى مسئول شبكه ى بهداشت و نمايندگان ادوار و امامان جمعه ى 
اهل سنت و تشيع و شوراى شهر و خيرين سالمت اين خواسته ى واقعى 

شهروندان كه آرزوى ديرينه ى آنهاست تحقق خواهد يافت.
شايان ذكر است راديوتراپى در معالجه ى امراض سرطانى كاربرد دارد.

نصب دستگاه آن در همكف بيمارستان صورت مى گيرد و هزينه ى آن 
بسيار گزاف مى باشد.

دكتر عباسى نماينده ى فعلى گنبد كاووس كه عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس شوراى اسالمى مى باشد در خصوص احداث مركز راديوتراپى 
توسط خيرين على رغم دعوت با تاخير در جلسه حاضر و هيچ گونه اظهار 

نظرى نكردند.
اكثرا نمايندگان ادوار شهرستان گنبدكاووس و جمعى از اعضاى شوراى 
اسالمى و خيرين بهداشت و سالمت شرق گلستان فعاالنه در احداث چنين 

مركزى در گنبد كاووس تالش مى كنند.
ياشا مختومى سرطان شناس برتر ايران كه هم اكنون در مشهد ساكن و 
در بيمارستان ها خراسان رضوى طبابت مى كند وى قول همكارى با مركز 

سرطان شناسى و راديوتراپى گنبد كاووس درصورت تاسيس را دادند.
*  آنه محمد بيات

صحرا- منصور آق“ :اين شوراها بايد همه جا 
جايى خودش  هر  و  باشد 
اين،  را.  كند خودش  اداره 
هم براى ملت خوب است، 
خوب  دولت  براى  هم 
است. دولت نمى  تواند همه 
نظر  تحت  خودش  را  جا 
كرد  محول  وقتى  بگيرد؛ 
كار را به خود مردم، مردم در منطقه اى كه هستند 
براى خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطالع دارند به 
احتياجات خودشان . اينها يك برنامه هايى است كه 

در دست اجراست.“  امام خمينى (ره) (1)  
1-  دريافت بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران 
از مفهوم و واژه شورا در اين بيانات ايشان به خوبى 
نمايان است. ايشان شوراها را به عنوان نمايندگان 
مستقيم مردم براى ”اداره كردن“ شهرها و روستاها 

در نظر داشتند نه فقط براى نظارت! 
انتخابات  و  وظايف  تشكيالت،  ”قانون  در 
اسالمى كشور“ مصوبه مجلس شوراى  شوراهاى 
نظرات حضرت  دقيقاً  نيز  اسالمى در سال 1375 
از  مورد   34 در  و  است  مستتر  (ره)  خمينى  امام 
مورد   7 تنها  شوراها،  براى  شده  تعيين  وظايف 
و  گذارى  قانون  امور  آن  مورد   27 و  نظارتى  آن 
اجرايى است از قبيل؛ برنامه ريزى، تنظيم مقررات، 
تصويب لوايح، بودجه، عوارض، طرح ها و پروژه 
هاى عمرانى، فرهنگى، بهداشتى و . . . همكارى با 

مسئولين، نهادها و سازمان هاى مملكتى و غيره.
اساسى  قانون  با  مجلس  مصوبه  اين  انطباق 
مغايرتى  هيچ  و  رسيده  نگهبان  شوراى  تأييد  به 
است.  نشده  اعالم  آن  در  اساسى  قانون  اصول  با 
حال چگونه امروز برخى از نمايندگان مجلس عدم 
انطباق آن با قانون اساسى را مطرح نموده و مدعى 
مى شوند“با تصويب اين طرح جايگاه شوراها به 
جايگاه قانونى مطابق قانون اساسى نزديك خواهد 
شد“؟ (2) اصوال مرجع قانونى تشخيص مغايرت 
يا انطباق قوانين با اصول قانون اساسى نمايندگان 

مجلس هستند يا شوراى نگهبان؟
نمايندگان  پيشنهادى  طرح  مقدمه  2-     در 

توسط  شهرداران  ”انتخاب  است:  آمده  مجلس 
شده  اجرايى  امور  در  دخالت  به  منجر  شوراها 
امور  در  شهردار،  انتخاب  از  پس  شوراها  است.“ 
شهردارى دخالت نمى كنند بلكه بر آن نظارت مى 
كنند، دقيقا همان كارى كه مجلس در قبال وزرا و 
دولت انجام مى دهند. البته در مقياسى كوچك تر! 
اگر اين امر دخالت در امور اجرايى است، با بسط 
اين استنباط، مى توان گفت نمايندگان نيز دقيقا به 
هنگام تصويب لوايح پيشنهادى دولت، رأى يا عدم 
رأى اعتماد به وزراى منتخب رئيس جمهورى يا 
طرح سئوال و استيضاح آنان، در امور اجرايى دولت 
و قوه مجريه  به صورت مستقيم دخالت مى كنند!

تعداد  كاهش  خواهان  طرح  يك  3-     ماده 
اعضاى شوراى شهر شده و در مقدمه طرح آورده 
امكان  اعضاى شورا، ضمن  تعداد  كاهش  ”با  اند؛ 
محل  از  كه  اضافى  هاى  هزينه  از  بيشتر،  انسجام 
منابع مردم تأمين مى شود جلوگيرى خواهد شد.“ 
كه  شود  مى  مطرح  زمانى  درست  نظرات  اين 
نمايندگان مجلس در حال تصويب طرح افزايش 
نفر  به 310  نفر  از 290  مجلس  نمايندگان  تعداد 
رفتار  و  گفتار  در  آشكار  تناقض  اين  آيا  هستند، 
شهر  شوراهاى  كم  تعداد  اگر  نيست؟  نمايندگان 
”امكان انسجام بيشتر“ و ”جلوگيرى از هزينه هاى 
اضافى از محل منابع مردم“ مى شود آيا تعداد كمتر 
نمايندگان مجلس چنين نقشى را ايفا نخواهد كرد؟ 
مگر نه اين كه  نمايندگان مجلس نيز از "محل منابع 
مردم" و بيت المال هزينه مى كنند، پس چرا ابتدا 

نگاهى به خود نمى اندازيد بعد به ديگران!
اصالحيه  اين   2 ماده  يك  تبصره  4-     در 
پيشنهاد شده كه ”انتخاب شهرداران در شهرها به 
پيشنهاد هيأت حل اختالف و رسيدگى به شكايات 
 ... تأييد شوراى شهر و حكم استاندار  شهرستان، 
به  صورت گيرد.“ هيأتى كه وظيفه اش رسيدگى 
ها  شهردارى  و  شوراها  از  شكايات  و  اختالفات 
است. آيا اين كار ”دخالت در امور اجرايى“ شهر 
ويژه  به  مرتبط  غير  هاى  دستگاه  مديران  توسط 

نماينده مجلس و  رئيس دادگسترى نيست؟ 
پيشنهاد  اين  آن كه طراحان  تر  5-     جالب 

تركيب شوراى حل اختالف شهرستان را كه مركب 
منتخب  نفر  يك  دادگسترى،  رئيس  فرماندار،  از 
اعضاى  از  نفر  دو  و  استان  اختالف  حل  شوراى 
و  مجلس  نمايندگان  نفع  به  است،  شهر  شوراى 
دستگاه هاى غير مرتبط با امور شهرى تغيير داده 
حل  ”هيأت  طرح،  اين  تصويب  صورت  در  اند. 
به  شهرستان  شكايات  به  رسيدگى  و  اختالف 
عضويت و رياست فرماندار، نماينده يا نمايندگان 
رئيس  اسالمى،  شوراى  مجلس  در  شهرستان 
دادگسترى شهرستان و يك نفر از اعضاى شوراى 
تأمين شهرستان به انتخاب آن شورا“ خواهد بود. 
اين تغيير دخالت مستقيم در اداره امور اجرايى و 
با هدف بسط قدرت نمايندگان مجلس نيست؟ آيا 
در اين طرح نيتى جز قدرت طلبى و انحصارگرايى 
مشاهده مى شود؟ طراحان اين اصالحيه در مقدمه 
”با  اند:  گذاشته  صحه  خود  نيت  اين  بر  طرح 
تصويب اين طرح شوراهاى حل اختالف شهرستان 
فعال شده و نمايندگان مجلس در اين هيأتها نقش 

پيدا مى كنند!" 
انتخاب شهردار توسط نمايندگان  6-      آيا 
مجلس كه از اعضاى قوه مقننه هستند و رسالت 
قانون گذارى را دارند، يا با نظر رئيس دادگسترى 
كه زير مجموعه قوه قضائيه است نه قوه مجريه؛ 
دخالت آشكار در اداره امور شهرى و يا قوه مجريه 

نيست؟
و  تصويب  در صورت  كه  اين  كالم  مخلص 
تأييد اين طرح، شوراها استحاله شده و به شوراهاى 
نمايشى تبديل خواهند شد نه شوراهايى كه مدنظر 
جمهورى  بنيانگذار  (ره)  خمينى  امام  حضرت 
را  نظام  جمهوريت  طرح  اين  بود!  ايران  اسالمى 
تضعيف نموده و شهردارى را كه نهادى مردمى و 
غيردولتى محسوب مى شود، به نهادى دولتى تبديل 
خواهد كرد كه مغاير طرح استراتژيك نظام مبنى بر 

كوچك كردن دولت است!
    1-    پايگاه اطالع رسانى و خبرى جماران 

  http://www.jamaran.ir
قانون  از  موادى  اصالح  فوريتى  دو  قانونى  2-     طرح 
انتخاب  انتخابات شوراهاى اسالمى كشور و  تشكيالت، وظايف و 

شهرداران

تضعيف شوراها تضعيف مردمساالرى

صحرا - آنه محمد بيات: بيش از 16 ماه از 
 13 و  شوراى شهر  انتخابات 
دوره ى  كار  به  آغاز  از  ماه 
شهر  شوراى اسالمى  چهارم 
قطعا  مى گذرد،  روستا  و 
دليل  به  شورا  دوره ى  اين 
و  تدبير  دولت  با  همزمانى 
اعتدال و اميد دكتر روحانى، 

با دوره هاى دوم و سوم متفاوت خواهد بود.
 عليرغم كار شكنى هاى بعضى نمايندگان مجلس 
به جهت كم كردن توان شورا قطعا شوراهاى شهر و 

روستا نمايندگان واقعى مردم هستند.
شوراى روستا با انتخاب دهيار و شوراى شهر 
عمرانى  كارهاى  بر  نظارت  و  شهردار  انتخاب  با 
شهر و طى جلسات مردمى در طول هفته و نشست 
محالت و دارا بودن كمسيون هاى مختلف، شوراى 
با مردم دارند و مشكالت و  بيشترى  ارتباط  شهر 
نارسائى هاى شهر را بيشتر از مسئولين و نمايندگان 
مجلس احساس و درك و به مديران ذى ربط انتقال 
مى دهند و در سطح شهر در امور عمرانى و فرهنگى 
بدون دريافت بودجه از دولت به صورت غيرانتفاعى 
عملكرد  به  مستقيم  نظارت  با  ارزنده اى  خدمات 
مديركل  طريق  از  اخيرا  مى دهند.  انجام  شهردارى 
دفتر امور شهرى استاندارى اعالم گرديده است در 
محالت مختلف شهر طبق مصوبات وزارت كشور 
شورايار به صورت رسمى انتخاب گردد تا مشكالت 
محالت توسط آنان به شوراى شهر و در نهايت به 
شهردارى و ... اعالم گردد. در اين خصوص نظرات 

گوناگونى ارائه گرديده است:
اعتقاد هستند،  اين  بر  اعضاى شورا  از  بعضى 

انتخاب شورايار كار ايده آلى است و به شورا كمك 
مى كند تا از مشكالت محالت در اسرع وقت اطالع  

حاصل مى شود.
مشكالت  و  مسايل  ايده آل  راه كارهاى  با  و 
محالت حل و فصل خواهد شد. در واقع شورايار  

پل بين محالت و شورا محسوب مى شوند.
چراغعلى مديركل دفتر شهرى استاندار گلستان 
برگزارى  به  اقدام  استان  شهر   15 داشت  اعالم 
اقدام  همين  و  كرده اند  محله ها  شوراى  انتخابات 
داشته  شهروندان  بين  خوبى  انعكاس  و  بازتاب 

است.
بعضا شوراهاى شهر در حين تبليغات انتخابات 
نيز اذعان داشته اند انتخاب شوراى محالت به شورا 
و شهردار در بخش عمرانى و حل معضالت شهرى 
كمك خواهند كرد و بر انتخاب اصولى آن پافشارى 

مى كردند و نوعى شعارگونه بر آن تاكيد داشتند.
نگارنده بر اين اعتقاد است: قبل از طرح اليحه ى 
فرمايشى كردن شوراها از طرف بعضى نمايندگان 
مجلس با اجراى طرح شورايار موافق بودم و طرح 
مكتوب را از استاندارى دريافت و به دقت مطالعه 
كردم كه بسيار پسنديده و ايده آل بود متاسفانه بعد 
نمايندگان  بعضى  توسط  مذكور  طرح  ارائه ى  از 
مجلس و پيشنهاد وزير كشور در خصوص انتخاب 
شهردار از سوى مردم و بنا به اظهارات جمعى از 
نمايندگان كه پيشنهاد و انتخاب شهردار را به هيات 
حل اختالف محول كرده اند در قبول طرح شورايارها 

تجديد نظر كردم،
با كمال تاسف بعضى نمايندگان مجلس كه اكثرا 
به  دارند.  وابستگى  بستگى و  به طيف خاص دل 
نوعى به دنبال حذف شورا هستند و پيشنهاد وزارت 

كشور را كه انتخاب شهردار را توسط مردم اعالم 
مى دارند. با انتخاب شورايار، با نظارت استاندارى و 
سپس انتخاب شهردار توسط مردم به نوعى هر دو 
(وزارت كشور، بعضى نمايندگان مجلس) عليه  شورا 

همسو شده اند.
شورا  قدرت  خواهند  مى  بى زبانى  زبان  با  و 
مبدل  فرمايشى  شوراى  به  را  شورا  و  تضعيف  را 
نمايند. وقتى انتخاب شورايار به تصويب فرماندارى 
يا استاندارى مى رسد و شهردار نيز از طريق مردم 
انتخاب شود، انتخابات شورا معنايى ندارد. به جاى 
روستا  شهر،  شوراهاى  قدرت  افزايش  و  حمايت 
به داليلى نامرئى مى خواهند قانون مترقى و حامى 
كم رنگ  را  شورا  قانونى  نهاد  و  نظام  جمهوريت 
كه  هستند  مردم  واقعى  نمايندگان  نمايند. شوراها 
با انتخاب شهردار و نظارت بر وى و مسئولين در 
انتخاب شوراى محالت نيز به صورت مستقل عمل 
فالن  مثل  انتصابى  افراد  دستورات  تابع  و  نمايند 
مديركل يا استاندار يا وزير كشور نباشند. شورا مختار 
است افرادى را به عنوان شورايار يا شوراى محالت 
با هماهنگى اعضاى شورا از محالت انتخاب نمايند 
اين  نمايندگان مجلس در  يا  و دخالت دولتمردان 

امور شوراها لزومى ندارد.
كمسيون هاى شوراى شهر با جلسات متوالى و 
هفتگى، ارتباط تنگاتنگ و بهنيه اى با مردم داشته و 
دارند و مشكالت مردم را از نزديك لمس مى كنند 
و با نظارت دقيق بر عملكرد شهردارى اين كارها به 
صورت قانونى در اسرع وقت به پيش خواهد رفت.  
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است شوراى 
محالت در شهرهاى پرجمعيت بيش از نيم ميليون 

جمعيت شايد كارساز باشد.

طرح شورايار، له يا عليه شورا

گذری بر تمدن باستانی ترکمن
از  يكى  تركمن  نيازى   :مردم  صحرا-ياشار 

ين  كهن تر
و   ايران  اقوام 
ين  نى تر ستا با

اقوامى  و  نژاد ها 
است كه در جهان 
با تاريخ و تمدنى 
تشكيل  ديرين 

شده است.
كمن ها   تر

كه  هستند  ساله  هزار  چند  مستند  تاريخ  داراى 
در سنگ نوشته ها و كتيبه هاى بجا مانده ينى سئى 
(550 ميالدى)، اورخون (732 - 735 ميالدى) و 
سنگ نوشته مزار امپراطوران گوك ترك ها (تركان 
بزرگ  قوم  اين  اصلى  سرزمين  تاريخ  آسمانى) 

تركمن ها بين سيحون و جيحون معرفى مى شود.
تركمن ها داراى خصائلى بسيار برجسته چون 
بردبارى در مقابل سختى ها، پايبندى استوار به حفظ 
ملى خود،  آداب و سنن و ديگر مقدسات  زبان، 
فارغ از هر گونه تعصبات خشك به اديان و آئين هاى 

گوناگون هستند.
احترام خاص به حقوق و شخصيت زنان در 
طول تاريخ زبان زد جهان گردان و سفرنامه نويسان 
ميان  در  را  بسيارى  روزهاى  كه  بوده  بيگانه 
تركمن ها گذرانده و حتى در جنگ هاى مختلف 
از  برخى  كرده اند.  نگارش  عينا  را  وقايع  تاريخى 
ويل،  بلوك  وامبرى،  آرمينيوس  سفرنامه نويسان: 

محمد امين افندى، ميرزا عبدالرئوف، مك گاهان 
و ... مى توان اشاره كرد.

در پهنه تاريخ توركمن ها مانند اقوام مختلف 
حوادث فراوانى را گذرانده و زمانى در عظمت و 
شكوه زيسته اند و زمانى در قهقرا، حتى شاهد آن 
هستيم كه برخى از اقوام و ملل از صحنه روزگار 
محو گشته اند. ملت تركمن از نادر اقوام باستانيست 
و  از سرگذرانده  كه  افت و خيزهايى  با همه  كه 
حوادث بزرگ و پيچيده  در شرايط ژئوپوليتيك، اما 

تا به امروز زنده مانده و خواهد ماند.
كاوش هايى  و  تحقيقات  در  باستان شناسان 
آنتروپولوژيك) انسان شناسى (و  كه در تحقيقات 
اتنو گرافيك ) قوم نگارى  (و بازنگرى ديگر اسناد 
تاريخى، گواهى مى دهند كه نياكان تركمن ها ”بين 
چهار تا پنج هزار سال قبل از ميالد مسيح“ دوران 
شكوفائى آفريدند به نام تمدن ) أنـو (كه در اوج 

قدرت و استقالل بر جهان فرمانروايى كردند.
در اوايل قرن چهارم قبل از ميالد بتدريج به 
با  ميالد  از  پيش  در هزاره دوم  اما  قهقرا مى رود. 
ايجاد تمدن )مارقوش (دوباره به دوران شكوفايى 

مادى و معنوى خود مى رسد. 
تا  را شاهديم كه  نزول ديگرى  سپس دوران 
برپايى دولت پارت (اشكانى) بجاى دولت سلوكى 
از اواسط سده سوم پيش از ميالد تا اواسط سده 
سوم پس از ميالد، شكوه و عظمت گذشته خود 

را باز مى يابد.
ملت  ساسانى ها  ويرانگر  حكومت  آمدن  با 

تركمن يك دوره اى را در قهقرا مى گذراند. اما با 
تسلط اسالم بر تمامى توركستان (آسياى ميانه) ملت 
تركمن به همراه ديگر ملل ترك دوباره بپاخاسته با 
ايجاد دولت ها و امپراتورى هاى بزرگ جهانى چون 
غزنوى و سلجوقى و عثمانى رهبرى دنياى اسالم 

را بدست مى گيرند.
با هجوم چنگيزخان مغول در اوايل قرن سيزده 
ميالدى افت و پريشانى ديگرى گريبانگير نياكانمان 
شد. بر اثر كوچ هاى بزرگى كه از دوره گسترش 
حمله  با  بود،  شده  آغاز  سلجوقى  بزرگ  دولت 
و  ويران  شهرها  رسيد،  خود  اوج  به  چنگيزخان 

توركستان تقريبا از سكنه خالى گشت.
اما از دوره تيموريان بار ديگر كه در حقيقت 
يك دولت ازبك- تركمن بود، بتدريج ملتمان بخود 
آمده به ترميم خرابى ها و ضايعات مادى و معنوى 

خود پرداخت.
تحوالت  و  تغيير  ميالدى  شانزدهم  قرن  در 
خاصى در ميان تركمن ها شروع شد و شاعران و 
ظهور  فراغى)  (مختومقلى   بزرگى چون  متفكران 

يافته و عظمت ملت توركمن به اوج خود رسيد.
تركمن ها به دليل اعتقادات راسخ و ايمان قوى 
داشتند.  اسالم  پيشرفت  در  به سزايى  نقش  خود 
دانشمندان و انديشمندان بزرگى در ميان تركمن ها 
ظهور كرده اند كه همواره مورد توجه ملل اسالمى 

بوده و هستند. 


