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
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