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باشگاه نویسندگان
دلخوری به سبک قالیباف

آیا پرونده داعش در عراق بسته شده است؟
حسنالسجردی=کارشناسبینالملل

همزمان با پیروزی نیروهای نظامی و
مردمی عراق در موصل بر گروههای
تروریس��تی  -تکفیری داعش که در
سایه هدایت مرجعیت دینی صورت
گرفت موجی از ش��ادی سراسر عراق
را فرا گرفت.
عالوه بر ش��ادی خ��اص عراقیها ،دیگر ملتهای
منطقه نی��ز از این فت��ح بزرگ در پی��روزی بر
تروریستهای داعشی شادمان شدند .اما در سایه
این پیروزی بزرگ ،آنچه بیش از همه برای حفظ
ثبات و امنیت خاورمیانه مهم به نظر میرس��د،
سرنوشت این گروه تروریستی و چگونگی تدبیر
امور دولتهای منطق��ه در قبال افراد و امکانات
باقیمانده این فرقههای افراطی میباشد .
به بیان دیگر ،بس��یاری بر این باورند که پیروزی
نطام��ی در موص��ل بر داع��ش ،کار ای��ن گروه
تروریستی را در عراق یکسره کرده ولی در مقابل
صاحب نظرانی هم معتقدند که برای نابودی این
تفکر خانمان برانداز مردم منطقه راه طوالنیای
در پیش دارند.
در ارزیابی دو دیدگاه مذکور ،در نگاه اول به نظر
میرسد در سایه وحدت ملت عراق برای پیروزی
بر داعش و با توجه به پیروزی نظامی ،شمار زیادی
از افراد وابسته به داعش در حمالت نظامی اسیر
یا کشته ش��دند و در چنین صورتی با فروپاشی
س��امانه مدیریت و فرماندهی این گروهک دیگر
نگرانی از بابت حیات سیاس��ی و نظامی داعش
نباید وجود داشته باشد.
اما در مقابل برخی اعالم میدارند که در میدان
معرکه نظامی موصل ،بس��یاری افراد داعش��ی
توانس��تند از میدان نبرد جان سالم به در برده و
حتی خود را به خارج مرزها برس��انند و در یک
جغرافیای جدید ،زندگی چریکی  -تروریس��تی
نوینی را تجربه کنند.
حال در چنین شرایطی ،با نگاهی عمیق تر و برای
ریش��ه کنی این پدیده تروریستی ،اگر بخواهیم

داعش در منطقه خاورمیانه یا هیچ یک
از مناطق جهان بار دیگر سربلند نکند،
باید پاسخ به چند سوال اساسی را جویا
شویم یا در مراکز پژوهشی و مطالعاتی
و تحلیلی  -کارشناسان به این موارد به
صورت مصرح پاسخ دهند:
 -1مبانی فک��ری و اعتقادی گروه تروریس��تی
تکفیری داعش در کجا تولد یافت؟
 -2چه کس��انی و با چه امکانات و توانایی تالش
کردند این تفکر را گسترش دهند؟
 -3س��رمایه عظیم حمایت از گروه تروریس��تی
تکفیری داعش چگونه و از چه منابعی تهیه شده
است؟
 -4حامیان اصلی و فرعی این گروه تروریستی چه
کسانی و چه کشورهایی هستند؟
 -5داعش برای جنایات خود از چه دس��تاویزی
استفاده کرده است؟
 -6س��وابق پیدا و پنهان این تروریستها در ابعاد
فکری  -سیاسی ،اقتصادی و امنیتی چیست؟
 -7نهادها و سازمانهای امنیتی چگونه از داعش
برای مقاصد خود بهره برده اند؟
 -8کشورها و س��ازمانهای بین المللی مدعی با
تروریسم چگونه در مقابل یک گروه تروریستی نه
چندان بزرگ موفق به پیروزی نشده اند؟
 -9داعش برای حیات سیاسی  -نظامی خود به
چه بهانهای توسل جسته است؟
 -10ریشههای اجتماعی  -فرهنگی پیوستن افراد
مختلف به این شبکه تروریستی را بررسی نماییم
به این فهرست میتوان سواالت متعددی را اضافه
نمود تا برای ش��ناخت واقعی یک پدیده تمامی
ابعاد آن روشن گردد ولی در صورت پاسخ مناسب
به این سواالت ،میتوان امیدوار بود که بسیاری
از مجه��والت افکار عمومی نس��بت ب��ه پدیده
تروریس��تی روشن ش��ده و مهمتر اینکه جامعه
جهانی راه بهینهای برای مبارزه با تروریسم خواهد
یافت .به امید آن روز  /منبع :خبرآنالین

به دنبال هيچ...

محمد اّ
علمي -فعال و آسيب شناس اجتماعي
در روزهاي اخير اخبار ناگوار تجاوز به
كودك خردسالي منتشر شد كه اذهان
آح��اد جامعه را متاث��ر و درگير خود
ساخت .نويسنده در اين يادداشت به
دنبال پاسخ به پرسشهاي ذيل است:
ا ّول :نق��ش نهاده��اي حكومت��ي و
س��ازمانهاي مردم نهاد در كاه��ش اين جرايم
چيست؟
دوم :رويكرد و موضع اقشار سنتي نسبت به اين
معضلچيست؟
سوم :عملكرد جامعه شناسان ،فعاالن اجتماعي،
مس��ئولين ذي ربط و ...در برخورد با اين آسيب
چگونه بوده است؟
يك��ي از مس��ائل مه��م و مطرح در ح��وزه علم
جرمشناسي مسئله "پيشگيري" است .وقتي يك
جامعه با جرم و به تبع آن با برخي از آسيبهاي
اجتماعي پيرامون آن مواجه ميش��ود عموما دو
راهكار را مدنظر قرار ميدهد:
اوال دس��تگاه قضا به مسئله ورود پيدا مي كند و
مسائل مربوط به نحوه مجازات و رويكرد قهرآميز
موضوعيت مي يابد ،در ثاني آگاه سازي افراد براي
مقابله و نحوه برخورد با اينگونه پديدهها اهميت
پيدا مي كند.
در مبحث پيشگيري يكي از نهادهاي فعال و موثر
در اين زمينه ،نهاد "آموزش و پرورش" است.
حال جاي اين پرس��ش مطرح است كه عملكرد
اين نهاد در طي اين سالها چگونه بوده است؟
در س��الهاي اخير با اهميت يافتن اين موضوع
براي دولت يازدهم و نگرش مثبتي كه نس��بت
به آن اتخاذ شد و همچنين فعاليتهاي گسترده
در بحث تغيير رويكردهاي كهنه نسبت به مسئله
نيازه��اي فردی و آم��وزش صحيح به محصلين
موجب شده است سطح دانايي و سواد اجتماعي
اي��ن گروه به نحو قابل مالحظه اي افرايش يابد.
براي مثال توجه به بحث رسانه و آموزش استفاده
درست از شبكههاي مجازي خود مويد اين تغيير
نگرش در سطوح كالن مديريتي مي باشد.
ام��ا با اين حال جاي خالي اس��ناد ملي -بومي و
حمايته��اي فراجناحي براي به ثمر نشس��تن
اين تغييرات بنيادين و تغيير نگرشها كماكان

محسوس است.
ن��گاه جوام��ع س��نتي و مذهبي در
برخورد با معضلي به ن��ام "تجاوز" و
آگاهي بخش��ي نس��بت به چگونگي
مديري��ت در كنت��رل و رفع نيازهاي
فردی ،عكس ن��گاه حاكم در جوامع
صنعتي و مدرن مي باشد.
جوامع مدرن سعي دارند از همان سنين كودكي
و نوجواني اينگونه مسائل را براي محصلين بيان
كرده تا آنها در برخورد با اين مس��ئله در سنين
باالتر از هوش اجتماعي خ��ود بهره گيرند و در
مورد اين مسئله غريزي از رفتارهاي خشونت بار
جلوگيري ش��ود ،اما در جوامع س��نتي سعي در
مخفي نگه داش��تن و مقابله با مطرح شدن اين
موضوع در بين نوجوانان و كودكان است؛ تا آنجا
كه حتي حس كنجكاوي و پرسشگري اين افراد
از همان ابتدا سركوب مي شود.
و در نتيجه بروز اين مخاطرات در چنين مدينهای!
چندان دور از ذهن نخواهد بود.
تنها راهكار موجود براي حل اين معضالت ،تغيير
نگرش و باورهاي نهادينه شده درعرف و نگرش
يكايك افراد جامعه است.
ب��راي ايج��اد اي��ن دگرگوني نق��ش و عملكرد
جامعهشناسان ،فعاالن اجتماعي و افراد فعال در
اين حوزه بسيار مهم و حياتي است.
براي مثال خوشبختانه در حوزه سينما فيلمهايي
مانن��د "هي��س دخترها فري��اد نم��ي زنند" و
"فروشنده" بيانگر بخش كوچكي از واقعيتهاي
امروز جامعه و فقر فرهنگي حاكم در آن مي باشد.
گرچه مي��دان اينگونه فعاليتها فق��ط به پرده
سينما ختم نمي شود اما با توجه به مخاطبهاي
اين عرصه و پرداختهاي نسبتا درست به دور از
سياه نمايي توسط اين كارگردانها مي توان اميد
داشت در حوزههاي ديگر هنري و فرهنگي بحث
مهم آگاه سازي و پيشگيري بيش از پيش مورد
توجه قرار گيرد.
در پايان ذكر اين نكته مهم به نظر مي رس��د كه
به مانند ساير معضالت اجتماعي ورود مسئولين
و افراد صاحب نظر به اين بخش بيش از هر زمان
ديگری احساس مي شود.

مصطفی داننده=روزنامه نگار

محم��د دهقان نماینده اصولگ��رای مجلس دهم و
رئیس س��تاد قالیباف بعد از گذشت حدود دو ماه
از انتخابات ریاست جمهوری لب به گالیه گشود و
گفت رای قالیباف از رئیسی بیشتر بود .او گفت که
«تتلو» و بیتوجهی به نتیجه نظرسنجیها از نگاه
حامیان قالیباف علت شکست اصولگرایان بود.
رئیس ستاد قالیباف میگوید« :طبق نظرسنجیها
معتقد به ماندن آقای قالیباف در عرصه بودیم چون
احتمال رای آوری او بیشتر بود ».این سخنان نشان
میدهد که کنار رفتن قالیباف در انتخابات بر اساس
اجبار بوده است نه فداکاری .بعد از انصراف قالیباف
جریان اصولگرا اینگونه القا ک��رد که او فداکارانه از
صحنه انتخابات کنار رفته است.
س��خنان دهقان اما حکایت دیگری دارد .قالیباف
مجب��ور به انصراف ش��ده و از ای��ن اجبار همچنان
دلخور است .قالیباف ش��اید این روزها با خود فکر
میکند اگ��ر از صحنه رقابت کنار نمیرفت رئیس
دولت دوازدهم بود.
رئیس س��تاد قالیب��اف در ادامه گفتگ��وی خود به
نکته درستی اشاره میکند .حدود  ۵۰درصد آرای
قالیباف به س��بد روحانی ریخته ش��د نه رئیسی.
بخشی از طبقه متوسط ایران به دلیل فعالیتهای
اجرایی قالیب��اف ،او را به عنوان نامزد خود انتخاب
ک��رده بودند .بعد از انص��راف او ،تصمیم گرفتند از
میان روحانی و رئیسی به حسن روحانی رای بدهند.
رئیسی هیچ سابقه روشنی در زمینه اجرایی نداشته
است .طرفداران رئیسی اصولگرایان سنتی بودند و

طرفداران قالیباف اصولگرایان مدرن به
عالوه بخش کوچکی از طبقه متوسط.
اگر رئیس��ی به نفع قالیب��اف از صحنه
کنار میرفت قطعا اوض��اع اصولگرایان
بهتر میشد .البته این مسئله به معنای
پیروزی شهردار تهران نیست .چون خود
قالیباف به دلیل رفتار تند در مناظرهها و کپیبرداری
در اس��تراتژی انتخابات��ی از روی دس��ت دیگ��ران
محبوبیت آنچنان��ی میان مردم نداش��ت .او حتی

گل به خودی

سخنان دهقان اما حکایت دیگری دارد.
قالیباف مجبور به انصراف ش�ده و از این
اجب�ار همچن�ان دلخور اس�ت .قالیباف
شاید این روزها با خود فکر میکند اگر از
صحنه رقابت کنار نمیرفت رئیس دولت
دوازدهم بود
۹۶درصدی و اعالم فهرست اموال ،تبدیل به سوژه
طنز این روزهای ایران شده است.
در ادامه رئیس س��تاد قالیب��اف میگوید ،پیروزی
روحان��ی به عنوان رئیس جمهور مس��تقر طبیعی
بود .در تحلیل این سخن باید گفت اگر اصولگرایان
میدانستند پیروزی روحانی قطعی است ،چرا با تمام
توان وارد صحنه انتخابات شدند؟ این نشان نمیدهد
که اصولگرایان در تحلیل و چیدن استراتژی سیاسی
دچار یک مشکل اساسی هستند.
آنها میدانستند روحانی پیروز است اما با رئیسی و
قالیباف به صحنه آمدند و شکست را تجربه کردند.
به نظر میرس��د آنها شکست را بیشتر از پیروزی
دوست دارند.
بای��د دید اصولگرای��ان در س��الهای پیش رو چه
رفتاری را در دستور کار خود قرار میدهند و قالیباف
و رئیسی چه جایگاهی در این راهبرد دارند .به نظر
میرسد فعال داستان اصولگرایان داستان دلخوری
است /.منبع :عصرایران

برنامه ششم توسعه و مهاجرت معکوس

نيما پشنگ پور

بح��ران در خاور ميان��ه در طول تاريخ
چند هزار س��اله مکتوب ،بی سابقه و
اثرات آن فرات��ر از منطقه انتقال يافته
و تبديل به بحران جهانی ش��ده است.
البته با مطالعه تاريخ و بررس��ی داليل
اين بحران ،س��رنخ ماجرا به سياستها
و مداخلههای کينه توزانه و فراماسونری آمريکا و
انگليس میرسد .به گفته حضرت امام خمينی (ره)
که فرمودند« :آمريکاي جهانخوار» .اکنون پس از
سه دهه از وفات ايشان گفتههای آينده نگر ايشان
درس��ت بوده و حقيقت زمان اکنون نيز میباشد.
افراد صلح طل��ب در خاورميانه توس��ط جريانات
مش��کوکی به انزوا کشيده میش��وند و گروههای
جنگ طلب روز به روز قویتر میشوند.
گاندی گفت« :هنگامی ک��ه نظر و عقيده خود را
میگویي��د و در آن هدف ق��دم میگذاريد ،ابتدا
نسبت به شما بی تفاوتی نشان میدهند و سپس
شما را مورد تمسخر قرار میدهند و بعد به مقابله
و اعمال خشونت با شما میپردازند ،اما شما استوار
باشيد که پيروزی با صلح خواهان است».
دول��ت آمري��کا ک��ه فري��اد دموکراس��ی خواهی
شعارگونهای را ارائه میدهد به طور واضح و آشکار
به مقابله با دموکراسی در منطقه میپردازد .نمونه
بارز آن مداخله در يمن و سوريه میباشد.
حال ب��ا وج��ود اين همه مش��کالت آش��کار در
خاورميانه با تدبير مقام معظم رهبری و دولتمردان
ايران زمين ،کشور ما در قلب اين بحران و جنگها
در صلح و آرامش رو به آينده روشن پيش میرود.
اما گاليه بنده و بس��ياری از جوانان هم نسل خود
متوجه و معط��وف به خود زنیها و گل به خودی
برخی از مس��ئوالن و ارگانها و احزاب سياس��ی
و فرهنگ��ی میباش��د .بس��ياری از برخورده��ا و
تنشهايي که مورد س��وء استفاده خبرگزاریهای
بيگانه و خارج نش��ينان بی دغدغه کارشکن قرار
میگيرد در باط��ن و در واقعيت گل به خودیای
بيش نمیباشد.
بنده تاکيد مینماي��م و قول میدهم که اکثر اين
تنشه��ا با تدبير و برخ��ورد عاقالنه اوليه برطرف
میش��وند .برای مث��ال برخ��ورد هموطنانمان و
عزيزانمان با اجرای کنسرتها در برخی از شهرها
با مشاهده و بررسی تحقيقات علمی به اين نتيجه
میرسيم که جوانان نياز به چنين تفريحاتی دارند
و در بُع��د بعدی اين جريان به مس��ائل اقتصادی
اين چنين برخوردی بينديش��يم که برخوردها و
مخالفتها باعث میشود جوانان و هموطنان برای
حضور در کنس��رتها به تورها و برنامههای خارج
از کشور هجوم بياورند و ميلياردها دالر به همين
دليل از ارز اين مملکت از ايران خارج ش��ده و به
جيب کنس��رت گذاران و کاباره داران بی بند و بار
خارج نشين سرازير شود .اين عمل نيز يکی ديگر

نتوانس��ت در تهران که ۱۲سال شهردار
آن بوده اس��ت یک سبد رای مشخصی
برای خود پیدا کند.
قالیباف بعد از انتخابات سال  ۸۴نتوانست
یک مسیر مشخص و معلوم را طی کند.
روزی نزدیک به اصولگرایان میانه رو شد.
گاهی حرف اصالحطلبان را تکرار کرد و در انتخابات
ریاست جمهوری ۹۶تبدیل به احمدینژاد ثانی شد.
رفت��ار انتخابات��ی او به ویژه ماج��رای ۴درصدی و

>
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از هزاران گل به خودی و خودزنیهای
هموطنان عزيز میباشد.
با بررس��ی چني��ن برخوردهايي به اين
نتيجه میرس��يم که ارتباط مستقيمی
مابين آمار و جمعيت جهانگردان سفر به
ايران زمين هستند و اخباری که توسط
رسانههای بيگانه در تخريب محيط فرهنگی ايران
میباشد و دليل چنين ارتباطی سواالتی میباشد
که يک ش��خص يا خانواده خارجی قبل از سفر به
ايران برايش ايجاد میش��ود .سواالتی از قبيل اگر
چنين برخوردی ميان خود ايرانیها میباشد پس
برخورد آنان با غريبهها و ديگر ملل چگونه است؟
اين سواالت داليل بارزی هستند از کاهش جمعيت
جهانگرد به ايران و در باالتر رفتن سن جهانگردان
نيز موثر خواهد بود ،ميانگين سنی جهانگردان که
به ايران سفر میکنند باالی  50سال میباشد و اين
س��وال مهم برای هم نسلهای بنده پيش ميآيد
که مگر کش��ورهای همسايه و دوست و نزديک به
ايران از قبيل ترکيه ،لبن��ان ،آذربايجان ،امارات و
غيره مگر برادر و خواهران مسلمان ما نيستند پس
چگونه است که با وجود مسلمان بودن جامعه آنها
ميزان جهانگردی و توريس��م که به کشورهايشان
س��فر میکنند به هيچ عنوان قابل مقايسه با آمار
و ارقام ايرانمان نمیباش��د .جهانگردان و توريسم
به کن��اری و پيش��کش ،چرا خ��ود هموطنانمان
ميلياردها دالر و ارز را از کش��ور خارج میکنند و
به اين کشورهای همسایه تقديم میکنند .با وجود
اين مطلب که زيبايي ،وسعت و پتانسيل کشورمان
ايران به مراتب بارها و بارها از چنين سرزمينهايي
فراتر و برتر میباش��د ،اين مس��ائل جوانان و هم
نسلهای ما را آزرده خاطر و آشفته میکند .داليل
اين چنين مشکالتی از طرف مسئولين که به حل
اين مسائل نمیپردازند از همان گل به خودیها و
خود زنیهای آشکار میباشد.
با گذش��ت دو دهه از نظارت بر هنر و اقدامهای
فرهنگ��ی به اين نتيجه میرس��يم که در نگرش
مس��ئولين بايد تغيي��ری اعمال ش��ود و با بازتر
ک��ردن فض��ای فرهنگی تأثيرات مس��تقيمی بر
مس��ائل و مشکالت روانی و ش��خصيتی جوانان
گذاش��ته و از همه مهمتر اثرات اين فضای بازتر
فرهنگی ب��ر اقتصاد کش��ور میباش��د .حضرت
عل��ی (ع) فرمودن��د« :فرزند زم��ان خود باش»
و ام��ام خمين��ی (ره) ني��ز فرمودن��د« :که يک
نس��ل از مردم��ان نمیتوانند برای نس��ل ديگر
تصميمگي��ری کنن��د ».و طبق گفتهه��ای امام
راحل(ره) مسئوالن دلسوز بگذارند خود جوانان
درتصميمات فرهنگی نس��ل خود دخيل باشند
که در اين صورت مش��کالتی که در امروز جامعه
وجود دارد به مراتب کمتر خواهد شد و در بهبود
مسائل اقتصادی موثر میباشد.

وقتی از غنی ترین اس��تان در کش��ور
از نظر منابع ،س��خن به میان میآید،
ب��دون ش��ک هم��ه نگاهه��ا متوجه
خوزس��تان میش��ود ،منابعی که گاهاً
در نظر افکار ،موجب توس��عه و رش��د
منطقهای خوزستان شده است .با این
تصور که نفت ،گاز ،پتروش��یمی ،نیشکر و فوالد
بخش��ی از زندگی مردم خوزستان را توسعه داده
اس��ت را میتوان با تامل و تردی��د نگاه کرد و به
تن��اوب آن میزان از دس��ت رفتههای زیس��تی و
س��طح فاصله درآمدی و ت��وازن منطقهای دچار
مشکل شده است.
از معضالتی که سطح کیفی زندگی در خوزستان
را دچ��ار چالش و آس��یب کرده اس��ت میل به
تراکم گرایی و تمرکزگرای��ی در برخی مناطق و
عدم توجه ب��ه توازن منطق��های و تمرکز زدایی
در س��طوح مختلف استان است ،تمرکز نامناسب
جمعیتی خوزستان در مرکز استان و شهرستانها
و فاصله کیفی زندگی با روس��تاها موجب ش��ده
ک��ه مردم برای برآورده کردن نیازهای خود س��ر
از ش��هرها در بیاورن��د که ای��ن مهاجرت موجب
آسیبهای زیادی برای جامعه میشود.
در راستای مهاجرت معکوس( شهرها به روستاها)
در برنامه شش��م توسعه ،به دولت وظایفی محول
شده که با اجرای این برنامهها و برنامههای جاری
دیگر دول��ت میتوان چش��م ان��داز خوبی برای
مهاجرت معکوس در نظر گرفت.
وظایف دولت در برنامه ششم توسعه

این برنامه که از سال  96تا  1400اجرا میشود در
توازن منطقه ای ،توسعه روستایی و توانمندسازی
فقرا به موارد زیر تقسیم شده است؛
.1ایجاد یک میلیون و  913هزار فرصت شغلی در
روستاها و مناطق عشایری
.2شناسایی ایمن سازی  30درصد روستاهای در
معرض خطر حوادث طبیعی
.3بخش��ودگی سود و جرائم تس��هیالت بازسازی
روستاهای زلزله زده
.4تهی��ه ،س��اماندهی و بهس��ازی  20درص��د
روستاهای مرزی
البته اگر این چشم انداز را بخواهیم منصفانه مورد
نقد قرار دهیم و از س��طح کالن کش��ور ،نگاهی
اس��تانی به برنامه شش��م توسعه داش��ته باشیم
میزان مش��کالت موجود و همخوانی دولت با این
برنامه مستلزم زمان است که نمیتوان در عرض
یک یا چند س��ال بر معضالت موجود در استان،
اش��راف و آن را کاهش داد.برنامه ششم ،دولت را
موظف کرده از نگاه بخشی نگری فاصله بگیرد و
منابع ثروت را به طور یکسان بین مناطق مختلف
تقسیم کند ،در این بین باید روستاهها از اهمیت

بیشتر و مهمتری برخوردار شوند زیرا
تاکنون بخش اعظم��ی از بودجهها و
ص��رف زم��ان و تمرکزها ،به ش��هرها
اختصاص داده ش��د و به مقوله روستا،
نگاه مناسبی نشده اس��ت ،همه ما در
شعار توس��عه روس��تایی که زیر بنای
توسعه و رشد شهری است مانده ایم و بیشتر یک
شعار و سخن بی عمل تبدیل شده و اندک عملی
در آن به چشم نمیخورد.شهرها اگر روند توسعه
جمعیت را با همین وضع در پیش بگیرند به نوعی
ب��ا انفجار جمعیت و کاهش س��طح رفاه عمومی
مواج��ه خواهد ش��د ،این تراکم و ش��دت تمرکز
بیش از حد در ش��هرها ،معضالت و آس��یبهای
اجتماعی را به تناوب توس��عه جغرافیایی شهری
افزایش خواهد داد.
چندی پیش محمد سعید ایزدی معاون وزارت راه
و شهرسازی بیان کرد امروز شهرهای ما با پایین
ترین ضریب ایمنی و تاب آوری مواجه هس��تند،
ش��هرهای ما از نظر شاخصهای زیستپذیری و
امنیت برای زندگی در فضاهای ش��هری کاهش
یافته ،در مقابل آس��یبهای اجتماعی به ش��دت
افزایش پیدا کرده است.ایش��ان در بخش��ی دیگر
تاکی��د کردن��د؛ بی��ش از  20آس��یب اجتماعی
ش��هرهای م��ا را تهدی��د میکند،ایش��ان اذعان
داشتند در بیش از  91شهر ایران11 ،میلیون نفر
حاشیهنشین شهری مواجه هستیم که بدون شک
یک فاجعه محسوب میشود تا مشکل.
با توجه به آمارهای موجود ،خوزس��تان از جمله
استانهای مهاجر فرست و دارای مناطق کم توسعه
یافته (حاشیه نشین) است ،معضل حاشیهنشینی
در ش��هرهای خوزس��تان ،از عدم س��اماندهی و
برنامهریزی کلیه دولتهای گذشته حاصل شده
اس��ت ،تمرکز ثروت و منابع پتروش��یمی در یک
شهرس��تان و ضعیف ترین امکان��ات اقتصادی و
کش��اورزی در شهرس��تان دیگر ،به ضعف توازن
منطقهای منجر میش��ود و یک ش��هر و روستا را
برای کار و اش��تغال خالی از جمعیت و ش��هری
دیگر را مملو از جمعیت کرده ،این عدم تناس��ب
و رش��د همزمان شهرها و روستاها ،مردم را دچار
آسیبهای جدی کرده و تبعات منفی را به همراه
داشته است.
مقوله توس��عه همزمان ش��هرها و روس��تاها ،در
اثربخش��ی مصوبات و پیگیریه��ای دولتمردان
اس��تانی و شهرس��تانی حاصل میش��ود ،توسعه
کش��اورزی ،دامپروری ،مکانهای گردشگری در
روس��تاها و...برنامههای تاثیر گذاری هستند که
میتوان در روس��تاها و ش��هرهای کمتر توس��عه
یافته به آن دست پیدا کرد و زمینهای برای رشد
و توسعه روستاها و شهرها در زمینههای مختلف
ایجاد شود.

با دوستان مروت
شهاب الدین چاوشی

موضع گی��ری دردمندانه وزیر بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزش��کی (که بی تردی��د از مردمی ترین و
موفقتری��ن وزیران دولت یازدهم بوده و به تخصص
باالی توأم با تعهد و س��ابقه ایثارگری شهره است)،
در پاسخ به سؤال خبرنگار صداوسیما که " در دولت
آینده همکاری خواهید داش��ت ی��ا نه؟" نکات قابل
تأملی برای آگاهان و دلسوزان جامعه دارد.
ايش��ان بيان داش��ت که با وضع موجود و فشارهاي
حاصله قادر به ادامه همكاري براي اعتالي كش��ور
نخواهن��د بود .معن��اي صريح اين بي��ان البته مي
تواند نشان از اين باش��د كه نيروهاي خودي داخل
نظام موفق به خس��ته كردن بس��ياري از نيروهاي
كارآمد شدهاند .هرچند توانايي ،شهامت و ايثارگري
دکترهاشمي فراتر از اين است كه او براي خدمت به
ميهناش و اعتالي نام كشورش خسته شود اما این امر
که نیروهای متعهد ،متخصص و دلسوز کشور علیرغم
میل باطنی در خدمت به وطن و پیشرفت آن به این

نقطه برسند که عطای خدمت به میهن
را به لقای برخی خادم نماها ببخش��ند و
مسیر زندگی شخصی را برگزینند بسي
نگران كننده اس��ت .هس��تند در کشور
افراد دلس��وز و الیق بسیاری که تصمیم
و تکلی��ف خود مبنی بر ورود به مناصب
حکومتی و خدمت به کشور را موکول به موفقیت و
چگونگی سرنوشت امثال دکترهاشمی میکنند و اگر
این نکته به خوبی درک شود عمق خسران قابل فهم
خواهد بود.
اما واقعاً چه كس��اني و چ��ه فرآيندهايي موفق مي
ش��وند نيروهاي صف مقدم اداره سخت كشور را در
ش��رايط حساس منطقه خسته و فرسوده كنند؟ آيا
اينه��ا به نظام جمهوري اس�لامي و اركان آن وفادار
هس��تند؟ آيا آنها نمي دانند بايد ش��خصيتهايي
مش��ابه دكترهاشمي را با چراغ بگردند تا خدمت به
بيماران كش��ور و ارتقای سالمت با امثال وي تحقق

يابد؟ امثال دكترهاشمي كه براي وزارت
و سِ مت كيسه اندوختهاند و قبل از وزارت
به واسطه دانش و تخصص خود زندگي
آرام و مرفهي داشتهاند جز عشق خدمت
به وطن انگي��زه اي نمیتوانند داش��ته
باش��ند .اين انگيزهها سرمايههاي عظيم
نظام جمهوري اس�لامي است ،رفتارهاي ناشايست
عده اي تازه به دوران رس��يده با بزرگان و دلسوزان و
آزردن خاطر و خسته كردن آنها با معيارهاي درست
و منطقي كشورداري سازگار نيست .این بزرگان اگر
بمانند خودشان فرسوده مي شوند و اگر نمانند كشور
دچار فرسودگي و ناتواني مي شود و این تناقض تلخی
است که تنها از تلخکامان برمیآید.
يك نظام سياس��ي با وزي��ران و مدي��ران كارآمد و
صاحبس��وز و عش��ق خدمت بيمه مي ش��ود ،اگر
فش��ارها مدي��ران را وادار به ان��زوا و عافيت گزيني
ش��خصي كند،بايد خطرات اثرات س��وء آن را براي

يك نظام سياسي جدي گرفت .دكترهاشمي يكي از
صدها مديري است كه با عشق و اخالص به جمهوري
اس�لامي خدمت كرده و طي روزهاي گذشته مورد
تجليل رئيس جمهور منتخب م��ردم قرار گرفت و
در ميان مردم ما محبوب و به شايس��تگي و خدمت
شهرت يافته است .نبايد سرمايههاي بي بديل را چوب
حراج بزنيم و دولت را از حضور بزرگان محبوب جامعه
محرومسازيم.
هر نظام سياس��ي با مديران كارآمد و دلسوزش كه
توانايي اعتمادس��ازي و همراه كردن م��ردم را دارند
پويا و ماندگار مي ش��ود ،براي جلوگيري از ضايعات
باي��د همه با هم از منابع انس��اني س��الم در عرصه
حكومتداري كه دل در گرو وطن و انقالب اسالمي
نهاده اند صيانت كنيم .همه بايد تالش كنيم اخالق
و حرمت ب��زرگان و خادمان مردم در جامعه پررنگ
شود و خألها و دشواريها را با قدرشناسي و سپاس از
مديران خدوم جبران كنيم /.منبع :خبرآنالین

