سهمـی به وسـعت حق حاشیهنشـینان در بودجـة شـهرها
توگو با علی اوسط هاشمی
گف 
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ضمـن سـپاس از وقتـی کـه بـه برنامة جسـتار
کیفیـت در تجربههـای بازآفرینـی شـهری
توگو
اختصـاص دادید ،پرسشـی کـه در این گف 
دنبال میشـود علت در اولویت قرار گرفتن مقولة
حاشیهنشـینی در برنامههای اسـتان سیستان و
بلوچسـتان اسـت .چه رویکـردی موجب اهمیت
پیدا کردن این موضوع و دیده شـدن آن در صدر
برنامههای اسـتان شـده اسـت؟
ایـن مهـم برای بنـده ارزش داشـت که بتوانم توجههـا و نگاهها
را بـه ایـن قشـر از اقشـار جامعه جلـب کنم .مردمی که سـالیان
سـال با خشکسـالی دسـت و پنجه نرم کردهانـد و فرصتهایی
که میتوانسـته جایگاهشـان را ارتقا دهد از آنها سـلب شـده و
بـه همیـن دلیـل مجبور شـدهاند بـرای اقامـت باعـزت در یک
ی خـود ،نقل مـکان کننـد .به هر
مـکان ،برخلاف میـل باطنـ 
حال هرکسـی به سـرزمین آبـا و اجدادیاش عالقهمند اسـت و
تمایـل دارد در دیـار خودش بماند؛ و وقتی این امکان را از دسـت
میدهـد ،رفتنـش از روی ناچـاری بوده اسـت .ایـن افراد بخش
قابل توجهی از جمعیت اسـتان سیسـتان و بلوچستان را تشکیل
میدهنـد .بیـش از  520هـزار نفـر در پنـج نقطة شـهری و 75
محلـه جمعیـت زیادی اسـت ،یعنـی یک پنجم جمعیت اسـتان

مـن عنوان حاشیهنشـین را بـه خـود گرفتهاند .خود ایـن عنوان
انگهایـی را بـه همراه دارد که ممکن اسـت موجب بسـیاری از
محرومیتهـا شـود ،و این بـه معنی تضییع انواع حقوق انسـانی
و شـهروندی است.
انگزدایـی از مـردم یک ضرورت اسـت .مردم بایـد بتوانند وارد
متـن جامعه شـوند ،خـود را در جریـان زندگی با دیگـران ببینند
و احسـاس کنند در حاشـیة برنامههای زندگی شـهری نیسـتند.
ایـن را بایـد یک خطـای مدیریتی بنامیم که نتوانسـتهایم چنان
برنامهریـزی کنیـم کـه هـر شـهروند و هـر انسـانی ،مطابـق با
قابلیـت و ارزش انسـانی و توان خودش ،موقعیت شـرافتمندانه
و مناسـبی برای دیده شـدن و نقش پذیرفتن داشـته باشد .ادامة
ایـن تضییـع حق برای مـا قابل قبول نبود و به دنبـال این بودیم
کـه نگاه همة برنامهریزان را به احقاق حقوق این قشـر از جامعه
معطوف کنیم .شـیرینی حکومت در احقاق حق مردم اسـت .اگر
لذت برخورداری از حق و عدالت در کام و نگاه مردمان بنشیند و
برایشـان ملموس و قابل رؤیت شـود ،این ارزشـمندترین خدمت
هـر حکومت یـا مدیر و کارگـزاری خواهد بود .بر همین اسـاس
بنده پرداختن به حاشیهنشـینان را تکلیف دانسـتم و در سـال 94
اعالم کردم که سـال  95سـال حاشیهنشینان است و باید تالش
کنیم ادارة اسـتان را با مشـارکت مردم دنبال کنیم.
امروز خوشـحالم که این نگرش در مدیران اسـتان نیز به زیبایی

* استاندار وقت سابق سیستان و بلوچستان در سال 1395و معاون فعلی وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان تعاون روستایی
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شـکل گرفتـه و تـا حـدی هم آثـار این نگاه بـه مردم کـه ما در
حـال باور کردن آنها هسـتیم نمایان شـده اسـت .بـاور مردم و
بـا هـم برابر دیـدن آنان نکتة بسـیار مهمی اسـت .در دهة فجر
سـال  ۹۵کـه بـه اتفـاق نماینـدة محترم ولـی فقیه در اسـتان و
امـام جمعـة محترم اهل سـنت در جمع مردم شـرکت داشـتیم،
دیدیـم که مـردم حضور متفاوتی از خود نشـان داده و احسـاس
کردهانـد که حقشـان مورد توجه قـرار گرفته و شـرایط متفاوتی
نسـبت به گذشته در زندگیشـان در حال شکلگیری است .این
تفـاوت محصـول جلب توجهها بـه وضعیت آنان اسـت و باعث
میشـود خـود مـردم هم بـاور کننـد که قرار اسـت تغییـری در
محیـط زندگیشـان ایجاد شـود و آنـان هم مانند سـاکنان نقاط
توسـعهیافتة شـهر ،از فضـای زیسـت منطبـق با شـأن انسـانی
خود برخوردار باشـند.
مـا بـه همـة دسـتگاههای اجرایی اسـتان ابلاغ کردیـم که 30
درصـد از بودجـة اسـتان سـهم این مناطق اسـت ،و خوشـحالم
اعلام کنم یکـی از مدیـران اسـتانی (مدیـرکل آب و فاضالب
شـهری) اطلاع داد کـه بـا وجـود اینکـه بایسـتی  30درصـد
هزینههـا بـه ایـن مناطـق اختصـاص مییافـت ،او  70درصـد
بودجـه را در ایـن مناطـق هزینـه کرده اسـت ،یعنی اجـرای 54
کیلومتـر شـبکة آبرسـانی .این نشـان میدهد یک مدیـر به این
مرحله از درک و معرفت نسـبت به حق این گروه از مشـتریانش
رسـیده اسـت کـه حضـوری پررنگ بـرای خدمت به ایـن گروه
داشـته باشـد .سـایر دسـتگاههای ما هم همین طور .شـهرداری
در دهـة فجـر سـال  ۹۵بنده را بـرای بازدید از  10پـروژه دعوت
کـرد که همـة آنها در مناطق حاشیهنشـین بـود .نقش خیرین
نیز به طور چشـمگیری در حال پررنگ شـدن اسـت .دولت هم
ردیفی برای فضای آموزشـی ایجاد کرده و ظرف سـه سـال باید
 600میلیارد تومان به توسـعة فضاهای آموزشـی و مقاوم کردن
ایـن فضاهـا اختصاص یابد .همچنیـن وزارت تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعی ورودی جدی به این حوزه داشـت .ایجاد سـرای محله
و توجـه بـه زمینهای ورزشـی نیز مـورد توجه قرار گرفـت و از
همـه مهمتر بهسـازی معابر.
مـا این محدودههای شـهر را قدمگاه همة دولتمـردان کردهایم و
امروز هیچ وزیری وارد اسـتان نمیشـود مگر اینکه ورودش از
مناطق حاشیهنشـین باشـد .ما اهل کتمان نیستیم .باید به دنبال
آشـکار کردن نقصها و اشـکاالت برنامهای و مدیریتی خودمان

باشـیم و هـر جا که با ضعف جدی مواجهیـم که منتج به فاصله
بیـن مردم شـده اسـت ،بتوانیـم با حضـوری فعـال و رویکردی
متفـاوت فاصلـه را بـه حداقـل برسـانیم .البته این کافی نیسـت
چـون مـا در آغاز راه هسـتیم .بسـیاری از اراضـی در این مناطق
از گذشـته فاقد اسـناد مالکیت هسـتند .مردم یا خودشان ساخت
و سـاز کردهانـد یا قولنامههایـی مبنای کار قـرار گرفته که آنها
را صاحب ملک نکرده و از حق مالکیت برخوردار نیسـتند .ایجاد
زمینـه بـرای برخـورداری از حق مالکیت یک سـرمایه اسـت ،و
ایـن سـرمایه میتوانـد مـورد توجه انبوهسـازان قرار بگیـرد .گام
بعـدی ما توجه به مقاومسـازی و خانهسـازیهای جمعی اسـت
تـا بتوانیم از ظرفیتهای محلـی کمک بگیریم.
معتقـدم ایـن حرکتهـا در بیـن خود مـردم هم در حـال تبدیل
شـدن بـه محرکهـای خوبی اسـت که میتوانـد آنـان را فعال
کنـد .نبایـد انتظـار داشـت حال کـه نگاه دولـت متفاوت شـده،
همة بار مسـئولیت بر دوش مردم باشـد .بـا نقشآفرینی خیرین
و انبوهسـازان و مـردم ،و با همگرایی و همافزایی ،میتوانیم یک
تجربـة موفـق مدیریتـی و همکاری میـان مردم و مسـئوالن را
بـه نمایـش بگذاریـم .حتی توجه دادیـم که از این بـه بعد ،برای
سـاخت هـر فضـای جدیـد اداری ،یک بخـش بایـد در بین این
قشـر از جامعه رسـوخ پیدا کند تا مردم خود را جدا از سـازمانها
و نهادهـا نبیننـد و ایـن جداییهـا بـرای مـا خسـارتزا اسـت.
مـردم بایـد احسـاس کنند کـه در نگاه مـا هیچکس نسـبت به
دیگـری برتر نیسـت مگر خـودش زمینة برتر شـدنش را فراهم
سـاخته باشـد .این امر در حال شـکلگیری اسـت و با اطمینان
میگویـم که بـرای مدیران دسـتگاههای اجرایی اسـتان و همة
شهرسـتانها ،به عنـوان تکلیف و ضرورت نهادینه شـده اسـت
و در نـگاه برنامـهای هـم یـک فصل بـرای آن بـاز کردهایم که
هرکـس سـهم خـودش را ادا کنـد و فاصلـهاش را بـا مـردم به
حداقل برسـاند .این زیباترین نقشـی اسـت که از مدیران انتظار
هماهنگ ساختن را در دید و رفتار مدیران شاهد
میرود و آهنگ
ِ
هسـتیم .مهم این اسـت کـه ما مدیران نگاه خـود را تغییر دهیم
و بـه بافتهـا و مردمانی توجـه کنیم که صدای بلندشـان برای
احقـاق حق به گوش ما نرسـیده اسـت .ما باید خـود صدای این
مردمـان باشـیم .متانـت ،آرامـش و صبوری مـردم نباید موجب
ایـن گـردد که مـا از احقاق حقوق آنها بیشـتر فاصلـه بگیریم.
ایـن ویژگیهـا بایـد بـه ما بیشـتر انگیزه دهـد که وقتـی با این
طیـف مواجهیم ،بـه تکلیف خـود در برابر آنـان عمل کنیم.

