
 

 

 بامسه تعالی

کارنامه ای که در  اکنون کارنامه اش پیش روی ماست. بار دیگر چهار سال از شورا گذشت و

 داشته باشد.است و این می تواند دالیل گوناگونی  قابل قبولی نداشته ع وضع مجمو

بهه وهوبی لم هی    آن ها که هیچ کدام از سال نود و دو می نگرم، می بینم  وقتی به پیشنهاد هایم در انتخابات شورای 

قوی شهده و   شهرداری و شورا  نه روابط لمومی ی الکترونیک، نه وبری از اولویت فرهنگی است، نه توسعهنشده است. 

ای درست شده و نه به مسایل واص بانوان توجه شهده   نه مجمع فکری ،تشکیل ی صیانت از حقوق شهروندی نه کمیته

بنهدی پهرو ه هها مع هوم      نه زمان ای ایجاد شده است.  731است. نه به میراث فرهنگی توجه شایانی شده و نه گشت  

شهرداری، ورودی های شهر همچنان نابسامان است و شعار مناسبی دیهده نمهی    است و نه گزارشی از لم کرد شورا و

این مسایل را بارها به دوستان در  شود. اردکان شهر ل ماء و فرهیختگان است اما دریغ از ووش آمدگویی با این لنوان.

 شهرداری و شورا ارایه کرده و پیشنهاد هایی داده ام اما ... .

ای تحت تاثیر قرار ندهند و طرح  شود ، دیگر نباید انتظار داشت فرهنگ غذایی مردم را لدهوقتی این مسایل فراموش 

دیگهر نبایهد    زای فاضالب  با آن وضعی که صددرصد به ضرر مردم و سفره های آب زیر زمینی است، اجرا نشود. مشکل

ی  ، دیگر نباید منتظر لدالت در توسعهی شهرداری اصالح و توانمند شوندداری قابل بیاید و نیروهاتوقع داشت که شهر

دیگهر نمهی تهوان  آثهار سهکوالریزم را در       اصال نباید سیاسی نبودن و استقالل شورا را  به نظاره نشست، شهری بود،

و سرانجام دیگر نباید منتظر بود تا فکری برای آلودگی های مخت ف مادی ندید ونام معابر و ویابان ها ، تب یغات شهری 

 و معنوی شهر شود.

شهورایی کهاری، مسهتقل و     بیش از پیش ضروری است تا بها متخصص و  متعهدم همگرایی دوستان با وضع موجود لزو

  اما دریغ از این همگرایی!متخصص مشکالت را یکی پس از دیگری حل کنند 

تالش های بسیار این حقیر برای درست کردن جمعی همدل و متخصص، فارغ از جناح بندی های سیاسی، متاسفانه بهه  

روی دوستان قول به ثبت نام دادند اما ثبت نام نکردند و از میان دوستان حاضر نیز گروهی شکل گرفت جایی نرسید. ب

 اما لده ای آن را بر هم زدند!

، ام ارانه پای در این لرصه گذاشتهاکنون در این وانفسای بی تفاوتی و  متاسفانه قدرت ط بی، ماندن امثال منی که فداک

د داشته باشد؟! بر فرض که بتوان روال موجود را با انتخاب شدن کند کرد اما آیا می توان چه سود قابل توجهی می توان

ی  اثرات ناشی از این ج وگیری را بر فضای فکری و فرهنگی شهر نادیده گرفت؟ آیا ایهن کهار بالهر ضهربه بهه  بدنهه      

این حضور مسهتقالنه، بهه ضهرر فضهای     ی کم توان ما نمی شود؟ و این در نهایت به نفع اردکان وواهد بود؟ آیا رشهردا

 همدلی در شورای آینده نخواهد بود؟

 های بسیار و ضمن تشکر از کسانی که این حقیر را دلوت به شرکت کرده انهد،   ها و تالش رنامه ریزیاز این رو ل یرغم ب 

الالم می کنم و آماده ام تا هر فرد یا گروهی که مایل است، از نامزدی در انتخابات شورای شهر  اردکان انصراف وود را 

واک پر افتخار نتایج این کار شبانه روزی را در اوتیار قرار دهم و باز هم مانند سربازی فداکار که هدفش ودمت به این 
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