برنامه انتخاباتی
من در بندرانزلی به دنیا آمدم ،در محله ناصرخسرو بزرگ شدم و در همین شهر به مدرسه رفتم و دیپلم گرفتم .تمام هشت سال دفاع مقدس را در جبههها
گذراندم و روزهای کمی به انزلی میآمدم .در انزلی ازدواج کردم و با تأکید خودم و همسرم ،تمام فرزندانمان شناسنامه انزلی گرفتند .بعد ازجنگ هم ،تحصیل
در دانشگاه و مسئولیتهای اجرایی و علمی و مدنی نگذاشت فرصت اقامت دوباره در زادگاه دوستداشتنیام میسر شود .اگرچه در همه این سالها قسمتی از
قلبم را درانزلی گذاشتم .خانه کوچکمان را نگه داشتیم و از هرفرصتی برای چند ساعت بیشتر ماندن در انزلی استفاده کردیم .اما جز در ماههایی که مدیرعاملی
منطقه ویژه اقتصادی انزلی را پذیرفتم و مسئولیت راهاندازی این بنگاه مهم اقتصادی به بنده واگذار شد ،مسئولیت اجرای دیگری در شهر نداشتم .در یکسال
گذشته که برای انجام مقدمات انتخابات به انزلی آمدم و از فاصله نزدیکتر و چهره به چهره با شهرستان امروز و نسل جدید همشهریانم روبرو شدم ،شگفتزد
ه شدم .همواره انزلی را شهری بینظیر در گستره سواحل دریای خزر و کشورهای غرب آسیا میدانستم که با اندک همت و خالقیتی قدرت رقابت با بهترین
شهرهای منطقه را دارد .اما نابسامانی و فرصتسوزی و ناکارآمدنی نهادینهشده در بخش بخش شهرستان باورکردنی نبود .عمق فاجعه چنان است که میتوان
گفت با شهرستانی رهاشده روبرو هستیم که تحقیقاً در هیچکدام از زمینهها ،توسعه پایدار و مولد را نچشیده و از مواهب بیش و کم توسعه ملی بینصیب مانده
است .رنج تماشای این وضعیت ناشایست ،مرا در هدف و آرمانی که برای انزلی متصور شده بودم ،مصممتر ساخت.
بندرانزلی شهرستانی معمولی نیست .جدا از ویژگیهای منحصربفرد جغرافیایی و طبیعی خود که نام و جایگاه آن را در طول تاریخ مدرن این منطقه بلند داشته،
مردمانی بلنداندیش و بااست عداد را در خود جای داده است .سرمایه انسانی انزلی که استعدادهای درخشانی (از علم تا فرهنگ و هنر و ورزش) را همراه داشته،
بزرگترین سرمایه شهرستان ما برای روشن کردن موتور توسعه است .متأسفانه تعداد بسیاری از نخبگان انزلیچی به دلیل نبودن زیرساختها و فرصتهای
بنیادین ،اقدام به مهاجرت کردهاند و از آنهایی که ماندهاند هم تعداد اندکشماری مسئولیت اداره سازمان ها و نهادهای مهم را به دست آوردهاند .این وضعیت
باید تغییر کند و مدیریت توسعه پایدار شهر باید به نخبگان و استعدادهای بینظیر انزلی سپرده شود .باید با کار شبانهروزی مبتنی بر برنامههای علمی و مدون،
تحول انزلی را در مسیری انداخت که به ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی منجر شود .چرا که در نتیجه همافزایی همه نیروها و گروههای اجتماعی،
بازسازی اعتباری تاریخی این شهر زیبا و تبدیل آن به نگین شهرهای ساحلی کاسپین ،ابداً ناممکن نیست.
مجلدی که پیش روی شماست ،چشماندازی کلی از برنامهای است که برای توسعه شهرم داشتهام .این برنامه را نقطه عزیمت برای برنامهای جزئینگرتر و
مصداقیتر میدانم که با هماندیشی و مشارکت نخبگان دلسوز شهرمان در ماههای بعد تدوین خواهد شد.
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