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علی ربیعی

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری 
و ســخنگوی دولت به تجارب همنشینی خود با 
کنشگران سیستان و بلوچســتان می پردازد و از 
ضرورت تقویت فضای گفتگویی به منظور توسعه 

این استان و زدودن فقر از چهره آن دفاع می کند.
شعری که آن شــب ســبحان دهواری فعال 
مدنی بلوچ در آن هم اندیشــی خاطره انگیز خواند 
مرا تا گذشته های دور برد. بر بال شعِر دوست، من 
دیروزِ خودم را دیدم و چهره آن »مِن دیگر« را به جا 
آوردم در سیمای جوان بلوچ که همچون نسل من به 
ساختن یک دنیای بهتر فکر می کند اما متفاوت از 
نسل من واقع بین است و می داند که فقط از مسیر 
گفت و گو با غیر و با دیگری است که می توان به ایران 
فردا رسید. از لحظه ای که به عنوان دستیار ارتباطات 
اجتماعی رئیس جمهوری مسئولیت همرسانی 
سخن جمهور به رئیس جمهوری را برعهده گرفتم 
در انتظار یک شروع نیرومند و نمادین بودم. این بار 
به یمن ارتباطات مردمی، فراجناحی و ملی استاندار 
سیستان و بلوچستان فرصتی را یافتم تا پایه های 
ارتباطات اجتماعی را از یک اســتان محروم آغاز 
کنم. گسترش و احترام به میانجی های اجتماعی 
راه برون رفت ایران از مشکالت فعلی- تحریم های 
خارجی تا عدم مفاهمه و حتی تخریب های داخلی- 
است. چگونه می توان تابلویی کوچک از یک ایران 
بزرگ را با همه رنگ های فرهنگی، قومی، مذهبی 
و سیاسی میهن در زیر یک سقف گفت و گویی به 
نمایش گذاشت؟ زیر آن سقف من ایران را دیدم و 

اخالق مفاهمه ای جدیدی که در حال تولد است.
در آن اســتان محروم من یــک ثروت معنوی 
گفت و گویی را دیدم که رنج زیســته زن بلوچ را به 
گفتار درمی آورد و بی هیچ مجامله و پرده پوشی فقر 
و محرومیت سیستانی ها را به تصویر می کشید و در 
همان حال افق گشایی و راه حل ارائه می کرد. در رفت 
و برگشت میان زاهدان و منطقه سیستان من روستا 

به روستا، جشــنواره ای از موفقیت های کوچک را 
زیستم که با طنین ساز ودهل درآمیخت و دانش 

وهنر شاد محلی را هم به نمایش گذاشت.
نشست هم اندیشی احزاب و فعالین سازمان های 
مدنی در سالن استانداری سیستان و بلوچستان 
یک نشست واقعاً با مســما بود: مشاهده همکاری 
زنان و مردان کنشگر مدنی و حزبی با همه تکثرهای 
فرهنگــی اصالح طلبانه، اصولگرایانــه، محلی  و 
سراسری که در زیر یک سقف واحد انتظارات خود 
از دولت را به بیان روشن گفتمانی درمی آورند برای 
من فرصتی مغتنم بود که سعی کردم در 50 محور 
مشخص کل آن مطالبات را فرموله کنم و در معرض 

رؤیت رئیس جمهوری قرار خواهم داد.
چقدر لذت بردم و روحیه گرفتم از اعتماد به نفس 
رئیس فرزانه تعاونی کنشگران اجتماعی استان که 
در مقام یک زن توانمند مدنی می گفت سازمان های 
مدنی به دولت وابسته نیستند، برعکس، این دولت 
است که باید به سازمان های مدنی اتکا کند. چقدر 
صریح انتقاد کرد آن روحانی جــوان اصولگرا که 
می گفت به اعتراف یک وزیر اگر چند قدم آن سو تر 
از مرکز شهر زاهدان دور شویم چهره محرومیت و 
حاشیه نشینی را خواهیم دید. شایسته تر این بود 
که به انتقاد کردن و رفتــن اکتفا نمی کرد و کمی 
بیشتر پای سخن من می نشست که در پاسخ به او 
گفتم همین که یک وزیر سعی در دیدن مشکالت 
دارد و نقصان ها را پرده پوشی و رخنه پوشی نمی کند 
و رنج و فقر مردم را آنچنان که هست می بیند، باید 
امیدوار بود زیرا طرح درست و دقیق مسأله بخشی 
است از حل مسأله و نیز در مقابل روحیه هیچ انگاری 
از همه فعالیت ها آن سر افراط است از تفریطی که 
مسأله را نمی بیند. همین چهره های جوان و با انگیزه 
و خوشفکر و پاکدل و پاکدست که در زیر این سقف 

گفت و گویی جمع شده اند حل مسأله هستند.
دوستی خوشفکر به نمایندگی از حزب اعتدال 
و توسعه از مشکالت توسعه سیاسی در استان و در 
کشور سخن گفت و اضافه کرد: توسعه زمانی اتفاق 
می افتد که هزینه فعالیت حزبی چندان باال نباشد 
که انسان ها حاضر به حضور در احزاب نشوند »از بیم 

آنکه نان شان آجر شود.«
سعیده خاشــی عضو شــورای مرکزی حزب 

اتحاد ملت از امید هــا و از گالیه هایــی فراوان به 
وسعت استان پهناور سیستان وبلوچستان گفت و 
از بدعت هایی نیکو که به تعبیر او به یمن مدیریت 
وسعت نگر استانداری پایه گذاری شده و انتخاب 
معاونین سیاسی، اجتماعی از اهل سنت نشانه های 
آشکار آن به شــمار می رود. او ضمن بیان ضرورت 
توجه به جوانــان و زدودن گرد پیری از ســیمای 
مدیریت استان گفت: »خوشبختانه وضعیت بانوان 
سیستان وبلوچستان، در دولت اصالحات مورد توجه 
جدی قرار گرفت و حاصل آن نگاه ویژه دولت تدبیرو 
امید به زنان است و زنان سیستان وبلوچستانی از 
اندرونی هایشان بیرون رفته و در حوزه های ارشد 
مدیریتی نقش آفرینی کردند. اما مطالبه مان توجه 
جدی به زیرساخت های توسعه پایدار زنان است تا 
دیگر هیچ کودکی به خاطر نبود امکانات مطلوب 
آموزشی در مرکز استان نســوزد؛ در روستاهای 
استان به پاس مادر شدن و زایمان های غیراستاندارد 
جان نسپرد و در بحث خشونت علیه زنان نیز اراده 
نهاد های حمایتی زیر ســایه مردســاالری متأثر 
نشــود.« نماینده تعاونی توان یابان هم از نادیده 
گرفته شدن استعدادهای توان یابان در کل کشور و 
بخصوص در استان گالیه می کرد و در حاشیه جلسه 
هم توان جویی از اعالمیه استخدامی منتشرشده 
رسانه ملی از عدم به کارگیری معلوالن گالیه کرد. 

 آنها در مورد ضرورت سرمایه گذاری های بزرگ 
از سوی دولت در جلســه سخن گفتند. من هم در 
همنوایی با یکی از فعاالن مدنی جوان که بر تفاوت 
رشد و توســعه تأکید می کرد و توسعه همه جانبه 
را خواهان بود ضمن قبول این ضرورت این اعتقاد 
را که سال هاســت توســعه با دودکش های بلند، 
پتروشیمی ها و فوالدها دیگر ایجاد نمی شود بیان 
کردم. سعی کردم به اختصار از توسعه گرایی با تکیه 

بر ابتکار خرد محلی سخن بگویم. 
سخن من این بود که به نظر من راه حل توسعه 
منطقه ای از درون جوامع محلی و توانمند شدن 
و ایجاد باورهای ذهنی توسعه گرا رخ خواهد داد. 
برنامه گفت و گو با نهادهای محلی مسیری است 
که دولت در 24 ماه آینده در همه اســتان ها و با 
همه تشکل ها و نهادهای محلی در همه سطوح 

ادامه خواهد داد.

یادداشت 

سخن جمهور به رئیس جمهوری

 تاکتیک چراغ خاموش احمدی نژاد 
در آستانه انتخابات؛

یگر مرموز  باز
اسفند

سياست 2

یداهلل طاهرنژاد، سیاستمدار اصالح طلب و عضو 
شورای مرکزی کارگزاران می گوید »طیف سیاسی 
منتسب به احمدی نژاد این ظرفیت را دارد که جریان 
سومی را ایجاد کند چون همچنان برای احمدی نژاد 
ســرمایه اجتماعی قابل تصور هست و این سرمایه 
اجتماعی در حدی اســت که می تواند در انتخابات 
ظهور و بروز داشــته باشــد.« اما از سوی دیگر در 
حالی که هفت ماه به انتخابات اسفند مانده، تکاپوی 
انتخاباتی در میان بهاری ها، بــه آن اندازه ای که در 
دو جریان اصولگرا و اصالح طلب وجود دارد، دیده 
نمی شود و هنوز کســی نمی داند نقشه احمدی نژاد 
برای انتخابات مجلس یازدهم چیست؛ این بازیگر 

مرموز تاکتیک های خاص خودش را دارد.
اصالح طلبان مشغول این مناقشه هستند که انتخابات 
اســفند را تحریم بکنند یا نکنند، اصولگرایان هم چراغ به 
دســت در جســتجوی وحدت و درگیر دعوا بر سر »صالح 
مقبول« یا »اصلح غیرمقبول«. محمد خاتمی مکرر هشدار 
به عدم مشارکت مردم در انتخابات پیش رو می دهد و آیت اهلل 
مصباح به عنوان پدر معنوی پایداری ها، سعی می کند میانه 
فرزندان سیاســی خود با دیگر اصولگراها را برای انتخابات 

اسفند گرم کند. 
محمدباقر قالیباف فراخوان ویدئویــی به جوانان برای 

کاندیداتوری در انتخابات مجلس یازدهم می دهد...

پنجمین انتخابات شورایاری های پایتخت به رغم حاشیه های بسیار برگزار شد

اولین تجربه  انتخابات مکانیزه سراسری
شهرنوشت 6

گفت وگو8 

روزبه سوهانی، شاعر و منتقد در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

اوضاع شعر وخیم است
 بررسی تأثیر فضای مجازی 

در اُفول معنا و محتوا در شعر


