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انتظاری که مردم از نامزدها دارند

گروه گزارش

مهارگرانی و قدرت چانه زنی

این روزها حال و هوای شهرها و روستاها انتخاباتی شده و
موضوع انتخابات پیش رو نقل محافل است ،به طوری که
جمالت «به چه کسی رأی می دهی» و «فالن کاندیدا چگونه
است» ،خیلی شنیده می شود .مقایسه شعارهای انتخاباتی
کاندیداهای مختلف و پیگیری جلسات سخنرانی داوطلبان
بهارستان از جمله م ــواردی اســت از ســوی شهروندان و
روستاییان دیده می شود.
دوم اسفند انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره
ای مجلس خبرگان رهبری برگزار می شــود .نمایندگان
مجلس خبرگان رهبری نقش بسیار مهمی دارند و تبلیغات
کاندیداهای این انتخابات در استان پررنگ تر شده است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس می توانند با نقشی که در
قوه مقننه ایفا می کنند به نفع استان و کشور قدم بردارند،
از این رو شهروندان و روستاییان انتظارات متعدد و مختلفی
از آن ها دارند و به امید همین پای صندوق های رأی می
روند تا بتوانند با انتخاب نماینده اصلح ،مشکالت شان را
از طریق این پل ارتباطی به مرکز برسانند.اهالی استان از
کاندیداهایی که با اهداف مختلف وارد میدان شده اند ،چه
می خواهند؟ خبرنگاران ما بین مردم رفتند و جویای نظرات
و انتظارات شان از نمایندگان آینده بهارستان شدند.

 I Iمهار گرانی

حیدرزاده -روی یکی از نیمکت های پیاده رو نشسته است
تا نفسی تازه کند ،چند قلم جنس خریده است و از گرانی ها
گالیه می کند و همین می شود محور صحبت هایش وقتی از
او می پرسم از کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی چه انتظاری دارد؟ او که به زبان کردی صحبت می
کند ،می گوید :همه چیز گران شده است و نمی توانیم حتی
وسایل ضروری مان را به راحتی تامین کنیم ،آن قدر برای
هر چیزی حساب و کتاب می کنم که دیگر خسته شده ام.
این بانوی جوان که اهل یکی از روستاهای اطراف بجنورد
است ،به وسایلی که خریده است ،اشاره می کند و می گوید:
از نمایندگان مجلس می خواهم کاری کنند که قیمت ها
کاهش یابد تا اقشار ضعیف مانند ما بتوانند وسایل مورد
نیازشان را تهیه کنند.
«شهیدی» ادامه می دهد :ما کارگران به سختی زندگی می
کنیم و در حالی که برای تولید گندم و جو زحمت زیادی می
کشیم اما آن ها را از ما ارزان می خرند و وقتی با همان پول به
بازار مراجعه می کنیم نمی توانیم چیز زیادی بخریم.
او ابــراز امیدواری می کند :کاندیداها وقتی پای شان به
مجلس باز شد چاره ای برای رفع گرانی ها بیندیشند و به

فکر اقشار کم درآمد جامعه باشند.در عین حال ،یکی دیگر
از شهروندان تاکید می کند :کاندیداها باید به فکر مردم
باشند.یک بانوی فرهنگی با اشــاره به داشتن فرزندان
تحصیل کرده دانشگاهی در مقاطع دکترا و فوق لیسانس
اظهارمی کند :همه آن ها بیکار و در خانه هستند البته برای
اشتغال به هر دری زدند به جایی نرسیدند.او ادامه می دهد:
از کاندیداهای استان که به مجلس آینده وارد می شوند،
انتظار دارم برای اشتغال جوانان چاره اندیشی و این معضل
بزرگ خانواده ها را برطرف کنند.
«غالمی» شهروندی دیگر با بیان این که شرکت کردن در
انتخابات وظیفه هر ایرانی است ،بر داشتن گوش شنوای
کاندیداها برای شنیدن درددل های مردم تاکید می کند
و می افزاید :نمایندگان باید کارهایی را که مربوط به آن
هاست به نحو احسن انجام دهند و فقط بــرای مــردم کار
کنند نه این که به فکر خودشان باشند«.کوهستانی» هم
شهروندی دیگر است که تصریح می کند :نمایندگان مجلس
باید مردمدار و والیتمدار باشند و به صحبت هایی که می
کنند پایبند باشند ،شعارهایی را که می دهند اجرایی کنند
و طوری نباشد که االن حرفی بزنند و فردا آن را فراموش
کنند.

 I Iوعده ها فراموش نشود

شیری -انتخابات همیشه از جایگاه و اهمیت خاصی برای
مردم شهرها و روستاها برخوردار بوده و تجربه نشان داده
است مردم نگاه و حساسیت ویژه ای به این عرصه دارند
و همواره انتظارات آن ها از یک نماینده مجلس داشتن
صداقت ،عمل به وعــده هــا ،توجه به مــردم و تــاش برای
وضع قوانین به منظور رفــاه اجتماعی و همچنین بهبود
معیشت مــردم است.یک فعال در بخش بــازار که به گفته
خودش سال هاست بازار و اقتصاد به حال خود رها شده و
باید نمایندگان به وظایف و وعده های خود عمل کنند ،می
افزاید :مردم انتظاری خارج از وظایف نمایندگان ندارند با
این وجود تجربه نشان داده طی سال های گذشته نامزدهای
انتخاباتی برای این که بتوانند وارد مجلس شوند وعده های
زیادی می دهند اما برخی افراد زمانی که وارد مجلس می
شوند وعده ها و وظایف خود را فراموش می کنند.
وی می افزاید :نامزدهای انتخاباتی قبل از این که تالش
کنند وارد مجلس شوند ابتدا باید مشکالت را با توجه به
توان خود بسنجند و ببینند آیا توان دفاع از حق مردم و وضع
قوانین را برای رفاه اجتماعی دارند یا نه؟
یک جوان رأی اولی که شور و شوق شرکت در انتخابات را
دارد ،اظهارمی کند :انتخاب نماینده اصلح وظیفه هر ایرانی
و بیکاری امروز دغدغه همه مردم است و این مشکل را یک

نماینده اصلح می تواند با وضع قوانین و مقررات از بین ببرد.
«جعفری» شجاعت ،باهوشی ،سواد ،روابط عمومی باال و
توجه ویژه به خواسته های مردم را نقطه قوت یک نماینده
مــی دان ــد و اضــافــه مــی کــنــد :انتظار مــا رأی اول ــی هــا از
نمایندگان مجلس ،عمل به وعده ها و توجه به جوانان است.
او می افزاید :نمایندگان برای این که موفق باشند و بتوانند
به اهداف شان جامه عمل بپوشانند باید الگوی جوانان و
رأی اولی ها باشند.در این میان یک روحانی که شرکت
در انتخابات را وظیفه هر ایرانی می داند ،تصریح می کند:
وظیفه مردم شرکت در انتخابات است و وظیفه نامزدهای
انتخاباتی که وارد مجلس می شوند ،عمل به وعده هاست.
او که تمایلی به ذکر نام خود ندارد ،می افزاید :فکر می کنم
اگر نمایندگان با مردم صادق باشند تمام مشکالت حل می
شود.او به جوانان تحصیل کرده بیکار اشاره می کند و می
گوید :بیشترین و اصلی ترین مشکلی که در استان داریم
تعداد زیاد جوانان تحصیل کرده بیکار است که به واسطه
بیکاری شان جرئت ریسک ندارند و همین مسئله باعث
شده سن ازدواج افزایش یابد و متعاقب آن دامنه بزهکاری و
اعتیاد گسترده تر شود.وی اذعان می کند :متأسفانه بعضی
از نمایندگان مجلس در زمان انتخابات با تبلیغات گسترده و
ایجاد شور و هیجان فقط رأی جمع می کنند اما وقتی وارد
بهارستان می شوند دیگر هیچ خبری نیست.
وی خاطرنشان می کند :ما انتظار داریم نمایندگان مجلس
ابتدا تمام مشکالت شهر را شناسایی و برای رفع آن ها در
مجلس اقدام کنند.شهروندی کهنسال که به گفته خود از
انتظار داشتن از نمایندگان مجلس ناامید شده است ،با این
وجود حضور در انتخابات را وظیفه خود بر می شمرد و می

افزاید :وضعیت خراسان شمالی نسبت به سال های گذشته
فرق چندانی نکرده و بجنورد شهر کم درآمدی است و برخی
مردم حتی برای تأمین مایحتاج اولیه شان با مشکل مواجه
هستند بنابراین باید نگاه ها به مردم استان ویژه تر باشد اما
متأسفانه برخی نامزدهای انتخابات زیاد وعده می دهند و
عمل نمی کنند.

 I Iاز حق استان باید دفاع شود

آگاهی -یک دانشجو می گوید :نماینده مجلس به عنوان
وکیل مــردم باید بتواند به خوبی از حق شان دفــاع کند،
موضوعی که البته در مجلس فعلی به دلیل نوع عملکرد
برخی نمایندگان زیر سوال رفته است« .رستمی» همچنین
معتقد است :اگر کارکرد مجلس با حضور نمایندگان شجاع
و با تدبیر و بصیر خــوب باشد می تواند بــرای بــرون رفت
کشور از مشکالت فعلی اقتصادی به درستی ریل گذاری
کند« .حمیدی» یکی دیگر از شهروندان بجنوردی در پاسخ
به این سوال که چه انتظاری از نمایندگان مجلس دارید؟
می گوید :هر چند وظیفه اصلی یک نماینده مجلس قانون
گذاری برای امور کشور است اما باید بتواند از حق استان
به خوبی دفــاع کند زیــرا هنگام تصویب الیحه بودجه هر
استان این قدرت چانه زنی نماینده است که می تواند به
افزایش بودجه آن کمک کند .وی ادامه می دهد :نماینده
خوب نماینده ای است که اولویت های زیرساختی استان
را بشناسد و در شرایطی که در کشور قدرت چانه زنی مهم
است بتواند با مجاب کردن هیئت دولت برای عقب افتادگی
های استان بودجه بیشتری را بگیرد.

وظیفه مردم
شرکت در
انتخابات
است و وظیفه
نامزدهای
انتخاباتی که
وارد مجلس
می شوند،
عمل به وعده
هاست

 I Iنماینده باید دلسوز مردم باشد

مرتضوی -دلسوز جامعه بودن و عملکرد خوب از جمله

گزارش

خواسته هایی است که «علیرضا حسن زاده» یکی از کسبه
بجنورد که ســال ها در ایــن عرصه فعالیت می کند ،از
کاندیداهای فعلی انتظار دارد.
وی معتقد است :از آن جایی که یک نماینده به جای همه
مردم باید تصمیم بگیرد و عملکرد داشته باشد باید دلسوز
مردم باشد.
وی با اشاره به قرار داشتن مردم در شرایط سخت می افزاید:
به نظر می رسد اگر سد معبرهایی که سر راه کاسبان وجود
دارد برداشته شود می توانند خدمات بهتری را به مردم ارائه
دهند«.فاطمه رحمانی» از رأی اولی هایی است که اگرچه
شور و نشاط برای حضور در انتخابات و سهیم شدن در رقم
زدن سرنوشت کشورش را دارد اما از کاندیداهای فعلی می
خواهد حرف مردم را به مسئوالن کشور برسانند و برای
کشور و شهرمان مفید باشند .او از کاندیداها می خواهد
الگوی خوبی برای نسل جوان به عنوان آینده سازان باشند
و خواستار مردمی بودن نامزدها می شود و می گوید :آن ها
نباید تنها نظاره گر باشند بلکه با حضور یافتن در میان مردم
بهتر و راحت تر مشکالت برطرف خواهد شد«.گریوانی»
یکی از جوانان با اشاره به این که امــروزه زوج های جوان
با مشکالت متعددی از جمله مسکن روبــه رو هستند ،از
نامزدهای نمایندگی مجلس می خواهد با توجه به هزینه
هــای بــاالی نــابــاروری که زوج هــای جــوان با آن رو به رو
هستند ،اقداماتی را در راستای تسهیل مشکالت این قشر
برای کاهش هزینه ها انجام دهند.
وی ادامه می دهد :کسی که صالحیت و توان وضع قوانین
کارآمد و قوی را دارد باید بر کرسی بهارستان تکیه کند زیرا
حرف و شعار چاره کار نیست«.احمد رحیمی» یکی دیگر
از شهروندان بجنوردی خواستار پایبند بودن نمایندگان به
وعده های شان می شود و می گوید :نامزدها باید از شعار
دادن بپرهیزند .وی با توجه به وجود مشکالت متعدد در
جامعه ،آگاه بودن از مشکالت و آشنا بودن با قوانین را از
ویژگی های یک نماینده بیان و اضافه می کند :نماینده
مجلس شـــورای اســامــی باید بــرای مــردم کــار کند و در
فکر رسیدگی به مشکالت اقشار کم درآمــد و مستضعف
باشد«.ولی رحمانی» به عنوان قشر کارگر با بیان این که قبل
از انتخابات نمایندگان وعدههای زیادی میدهند ،خواستار
عمل به وعده ها می شود و می افزاید :آن ها باید خدمت به
جامعه را سرلوحه کارشان قرار دهند و با توجه به مشکالت
متعدد در جامعه همچون بیکاری برای برطرف کردن آن
و توسعه زیرساخت های اقتصادی استان و رونق و توسعه
کارخانه ها تالش کنند.یکی دیگر از شهروندان از نمایندگان
مجلس انتظار دارد :همواره مدافع استقالل و عزت کشور
و نظام جمهوری اسالمی باشند و با طرحهایی که منافع
عدهای معدود را تامین میکند ،مخالفت کنند.وی اظهار
می کند :وعدههایی که نامزدها نتوانند از عهده آن ها برآیند
به مرور زمان مردم را ناراحت و ناامید میکند و آسیبهای
آن گریبانگیر جامعه می شود«.فیروزه ای» پیرمردی که 72
سال دارد ،خواستار توجه نامزدهای نمایندگی مجلس
شورای اسالمی به گرانی ها می شود و می گوید :با توجه به
مشکالت اقتصادی و معیشتی موجود انتظار می رود آن ها
مردم را فراموش نکنند.

اینجانب روح ا ...ساعدی دارای کدملی  5919738707متعهد می گردم در
صورتی که خداوند متعال توفیق و سعادت خدمتگزاری صادقانه و واقعی را در این

جایگاه (نمایندگی مجلس) به بنده عطا فرماید ،در راستایی حل مشکالت جامعه

و مردم شریف ،فرهیخته ،غیور و انقالبی این مرز و بوم و نظام مقدس جمهوری

اسالمی ایران لحظه ای قصور ننمایم و تمام توان خود را در این راه بکار
گیرم .با توجه به این که در حال حاضر از تمکن مالی و اجتماعی

مناسبی برخوردارم؛ تعهد و اقرار می نماییم هیچگونه حقوق و
مزایای مادی در مدت دوره خدمت برای خود کسب ننمایم
و تمامی حقوق و مزایای مربوطه را تمام و کمال صرف

ارتقای فرهنگ ،آموزش ،کارآفرینی و رفع مشکالت و
برقراری عدالت اجتماعی نمایم .اینجانب درصورت
تحقق دو شرط  -1انتخاب با حداکثر آرا – 2حمایت

اکثریت همشهریان محترم پس از انتخاب با توکل
و استعانت از پروردگار متعال و رهنمودهای مقام

معظم رهبری ،تمامی موارد مذکور را حداکثر

ظرف یک دوره انجام دهم تا خدای ناکرده

در پیشگاه پروردگار متعال شرمنده نگردم.

بنده خواستار شفافیت در همه امور مسئولین

و خودم هستم ،لذا کلیه اموال و دارایی های

خود را قبل از ثبت نام توسط کارشناسان

رسمی دادگستری ارزیابی و کارشناسی نمودم

تا صداقت خود را اثبات نمایم و در پایان مدت

خدمتم به جز سرمایه های معنوی به داشته های مالی

خود نیفزایم.

تأکید مینمایم :مشکالت فعلی جامعه ما بودجه زیادی
نمیخواهد ،مدیریت و تدوین قوانین شفاف ،جامع ،قاطع و

هدفمند می خواهد.

با تقدیم احترام

متعهد

کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از حوزه بجنورد مانه و سملقان ،گرمه و جاجرم ،راز و جرگالن و غالمان

