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22 آذر، سند بیداری و 
آگاهی مردم قاینات

ــات  ــام روز قاین ــه ن ــذاری 22 آذر ب ــال از نام گ ــد س چن
ــال در 22 آذر  ــدت و هرس ــن م ــول ای ــذرد و در ط می گ
ــن  ــن روز در قای ــرای گرامی داشــت ای مراســم مختلفــی ب
ــم  ــن روز، ه ــت ای ــم اهمی ــا به رغ ــود. ام ــزار می ش برگ
ــه در آن روی داده  ــی ک ــی مهم ــه تاریخ ــاظ واقع ــه لح ب
ــی منحصــر  اســت کــه در ســطح اســتان خراســان جنوب
بــه فــرد اســت و هــم بــه جهــت شــأن و جایگاهــی کــه 
ــدا  ــات پی ــام روز قاین ــه ن ــن روز ب ــذاری ای ــل نام گ به دلی
ــه  ــری ک ــل تقدی ــات قاب ــم اقدام ــت، و به رغ ــرده اس ک
ــا  ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــن روز ص ــت ای در گرامی داش
ــن روز  ــأن ای ــته و در ش ــته و بایس ــه شایس ــان ک آن چن

ــدان توجــه نشــده اســت.  اســت، ب
شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت کــه بخــش قابــل توجهی 
از مــردم و به خصــوص نســل جــوان، هنــوز از نام گــذاری 
ایــن روز و جایــگاه و اهمیــت آن، اطــاع کافــی ندارنــد و 
ــر،  ــن ام ــان و دســتندرکاران ای ــار آن برخــی متولی در کن
ــه ایــن روز و مراســم برگزارشــده در آن، به عنــوان یــک  ب
ــد؛  ــگاه می کنن ــن اداری ن ــی و روتی ــاده و معمول ــر س ام
در حالی کــه اگــر مشــابه چنیــن امــری در ســایر شــهرها 
بــود، قطعــاً متولیــان امــور در آن شــهرها بــه نحــو 
ــات،  ــا در قاین ــی از م ــرد برخ ــاوت از عملک ــیار متف بس
ــهرها،  ــیاری از ش ــه در بس ــد. در حالی ک ــل می کردن عم
ــهر  ــوان روز آن ش ــر، به عن ــوارد دیگ ــا م ــع ی ــی وقای برخ
ــن  ــذاری شــده اســت، انتخــاب چنی ــتان نام گ ــا شهرس ی
ــه در آن روی  ــی ک ــی مهم ــه تاریخ ــل واقع روزی به دلی
ــاج  ــوار» ح ــهید بزرگ ــهادت 4ش ــی ش ــت، یعن داده اس
ــیدمحمدعلی  ــی، س ــد صبیان ــری زاده، محم ــد نصی محم
ــن  ــینی« باالتری ــدوی الحس ــین مه ــی و  سیدحس ریاح
ــات  ــار قاین ــردم دی ــودن م ــند در انقابی ب ــن س و بهتری
اســت. به خصــوص کــه بدانیــم ایــن واقعــه، 2 مــاه 
ــامی روی داد  ــاب اس ــکوهمند انق ــروزی ش ــل از پی قب
ــم  ــوز تصــور ســقوط رژی ــرای بســیاری، هن ــاید ب ــه ش ک
پهلــوی متصــور نبــود. توجــه و پاسداشــت ایــن روز 
ــر  ــرای بررســی بهتــر و دقیق ت ــه ای باشــد ب ــد بهان می توان
و  آشــنانمودن مــردم و به خصــوص نســل جــوان بــا تاریــخ 
ــی  ــات و بررس ــر قاین ــخ معاص ــوص تاری ــات به خص قاین
بســیاری دیگــر از وقایــع و قصــه برخــی ظلم هــا و جفاهــا 
ــت  ــار رف ــن دی ــردم ای ــات و م ــر قاین ــه ب ــتم هایی ک و س
ــیار  ــات بس ــردم قاین ــه م ــد ک ــه آن گردی ــر ب ــه منج ک
زودتــر و پرشــورتر از بســیاری از شــهرهای دیگــر، بــر ضــد 
رژیــم پهلــوی بــه پاخیزنــد و حماســه خونیــن 22 آذر در 
قایــن را خلــق کننــد. از ایــن رو نبایــد گذاشــت تــا اهمیــت 
ــا  ــده ای ی ــل ع ــل تعل ــن روز به دلی ــگاه ای و ارزش و جای
به خاطــر برخــی مســائل و اختافــات، دچــار خدشــه 
ــردم و  ــر عهــده آحــاد م ــر، ب ــه  خطی ــن وظیف گــردد و ای

ــات اســت. مســئولین در قاین

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

نگاهی به پایان کار 
و اضمحالل داعش

ــگ   ــمی جن ــاز رس ــل از آغ ــی قب ــر اندک ــاید« اگ »ش
ــه... ــی ک ــی دوم در زمان جهان

نگاهی به مراسم گرامیداشت روزمجلس در قاین:

 آیا گام اول به سوی وحدت 
در قاینات برداشته خواهد شد؟

 10 آذر هــر ســال، بــه مناســبت شــهادت شــهید 
مــدرس بــه نــام روز مجلــس نام گــذاری شــده...

سالمت روانـی 
شهـری

گســترش  شهرســازی  گذشــته  دهــه  چنــد  در 
مــی رود... انتظــار  و  یافتــه  بی ســابقه ای 
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اندیشه

تحلیلی سیاسی

تحلیل اجتماعی

 گفتاری پیرامون راهکارهای ایجاد وحدت در قاینات

چگونه گام اول را برای اتحاد و وحدت برداریم
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نگاهی به مسائل پیرامون دوبانده سازی جاده قاین- بیرجند و مشکالت کمبود بودجه
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معنای امتحان الهی

مــه امتحان هایــی ه
ــا می شــویم،  ــه م ک
نقطــه   واقــع  در 
همیــن  اصلــی اش 
یــک  پــای  اســت. 
ایثــار و یــک گذشــت 
می آیــد.  به میــان 
از  گذشــت  گاهــی 
ــال  ــت، از م ــان اس ج
اســت، گاهی گذشــت 
از یــک حرفــی اســت 
ــرار و  ــا اص ــد ب ــت، می خواه ــی زده اس ــه کس ک
لجاجــت پــای آن حــرف بایســتد، گاهــی گذشــت 
ــور  ــی عب ــدان، کســان. یعن ــزان اســت؛ فرزن از عزی
ــدتی  ــک ش ــی را، ی ــک محنت ــت. ی از وادی محن
را جلــوی پــای یــک انســانی یــا یــک ملتــی 
می گذارنــد. عبــور از ایــن محنــت، امتحــان اســت. 
ــه آن منــزل مقصــود  اگــر توانســت عبــور کنــد، ب
ــن  ــان ای ــد؛ امتح ــت می مان ــر نتوانس ــد. اگ می رس
اســت. امتحــان الهــی بــرای ایــن نیســت کــه خــدا 
مــا را بشناســد، ببینــد مــا در چــه وزنــی، در چــه 
ــک  ــت ی حــدی هســتیم. خــود امتحــان در حقیق
گام اســت بــه ســوی مقصــد. معنایــش ایــن اســت 
کــه اگــر توانســتیم از ایــن شــدت و محنــت عبــور 
ــدی  ــه  جدی ــات و مرحل ــک وضــع  و حی ــم، ی کنی
را به دســت می آوریــم. در ایــن خصــوص، یــک 

ملــت و یــک شــخص تفاوتــی نمی کنــد. 

رهبری و سیره  با کالم 

طلــب حاضــر بــا توضیــح مختصــر از جامعه شناســی موفقیــت، م
ــردی  ــه و رویک ــت پرداخت ــه موفقی ــد دوگان ــل فراین ــه تحلی ب

ــد.  ــه می نمای ــت ارائ ــی از موفقی اجتماع
مقدمه 

زندگــی بــاال و پایین هــای بســیار دارد و زمانــی کــه در 
و  طاقــت  برمی داریــم،  گام  ارتفاعــات  نفس گیــر  مســیر 
ــد،  ــه یاب ــودن راه ادام ــه پیم ــت ک ــدار الزم اس ــری پای صب
ــه  ــی ک ــوالً توصیف ــود. معم ــن ش ــه ممک ــه قل ــیدن ب ــا رس ت
از موفقیــت و رســیدن بــه موفقیــت می شــود، همیــن اســت 
ــور  ــا و صعب العب ــخت، طاقت فرس ــی س ــد. راه ــه ش ــه گفت ک
ــت  ــرار نیس ــد. ق ــب را می طلب ــی از ش ــا پاس ــداری ت ــه بی ک
ــر بطــان  ــای نقل شــده، ُمه ــران و گفته ه ــات دیگ ــر تجربی ب
ــر آن هــا نکتــه ای روشــن و زیبــا را عیــان  ــی تأملــی ب زد، ول
می کنــد کــه تمــام آن چــه از ســختی ها گفتــه شــده را ذوب 
ــاند.  ــان می نش ــه ج ــت را ب ــیرین موفقی ــم ش ــد و طع می کن
چــه  موفقیــت  جامعه شناســی  و  چیســت؟  موفقیــت 
می باشــد؟ موفقیــت را بــا میــزان دســتیابی بــه هــدف، 
بــرآورد می کننــد. یعنــی رســیدن بــه هدف،»موفقیــت« 
ــا  ــه میــزان دوری و نزدیکــی، قطعــی ی ــده می شــود و ب خوان
محتمل بــودن دســتیابی بــه هــدف، شــدت و ضعــف موفقیــت 
ــی،  ــت تحصیل ــب موفقی ــرای کس ــال: ب ــود. مث ــن می ش تعیی
عبــور از تــک تــک پله هــای آن، از جملــه شــرکت در آزمــون، 
قبولــی و انتخــاب رشــته، شــرکت در کاس هــا و غیــره، 
مراحلــی هســتند کــه بــا طــی طریــق کــردن آن هــا، رســیدن 
ــن، موفقیــت و دســتیابی  ــه وصــال میســر می شــود. بنابرای ب
ــزه و شــور  ــی انگی ــه هــدف ســخت و مشــکل نیســت، وقت ب
جریــان یابــد و بــا پشــتکار بــه پیــش برویــم و سخت کوشــی 
ــه  ــت، ب ــی موفقی ــم. جامعه شناس ــل کنی ــادت تبدی ــه ع را ب

بررســی رابطــه بیــن عوامــل اجتماعــی و موفقیــت می پــردازد 
و موفقیــت را در جایــگاه متغیــر وابســته در نظــر آورده و عوامل 
ــد. هم چنیــن  اثرگــذار را در کســب موفقیــت مطالعــه می نمای
ــد و  ــی می نمای ــتقل بررس ــر مس ــوان متغی ــت را به عن موفقی
ــه ایــن ترتیــب، در  ــر جامعــه نشــان می دهــد. ب تأثیــر آن را ب
ــال  ــی به دنب ــراد و گروه های ــه اف ــت، چ ــی موفقی جامعه شناس
موفقیــت هســتند؟ چگونــه افــراد و ســازمان ها موفقیــت 
ابزارهــای کســب موفقیــت چــه  به دســت می آورنــد؟  را 
می باشــد؟ چــه عادت هــا و گرایشــات اجتماعــی بــه موفقیــت 
اجتماعــی  ســرمایه های  چــه  بــه  موفقیــت  می انجامــد؟ 
ــد. در  احتیــاج دارد؟ و از ایــن دســت ســؤاالت، پاســخ می گوی
ایــن مجــال، تنهــا بــه یــک نکتــه از جامعه شناســی موفقیــت 

ــم.  ــی می گیری ــه و آن را پ پرداخت

موفقیت فرایند سخت یا معمایی
یکــی از نــکات کــه جامعه شناســی موفقیــت پــرده از آن 
ــه دارد.  ــت دو روی ــد موفقی ــه فراین ــت ک ــی دارد، آن اس برم

ــی.  ــه معمای ــخت و روی ــه س روی
خصوصیــات رویــه ســخت عبارتنــد از :1- هــدف تحــت تأثیــر 
عوامــل بیرونــی چــون شــهرت، تأییــد انتخــاب شــده اســت. 
ــدف  ــه ه ــی ب ــش درون ــدارد و کش ــود ن ــق وج ــه و عش عاق
ــدن درس  ــرای اول ش ــه ب ــاگردی ک ــن ش ــاوت بی ــت. تف نیس
می خوانــد و شــاگردی کــه چــون بــه درس عشــق دارد، 

می خوانــد و شــاگرد اول می شــود. 
ــول،  ــون پ ــی، چ ــده بیرون ــع و فای ــه نف ــی ب ــدف متک 2 - ه
ــارت و  ــد و مه ــت دارن ــی اهمی ــج بیرون ــت. نتای ــدرت اس ق
توانمنــدی در اولویــت نیســت. تفــاوت کســی کــه ســخت کار 

می کنــد تــا پولــدار شــود و کســی کــه بــا مهارتــی کــه از کار 
ــروت می رســد. 3 -  ــه کســب ث ــرده اســت ب ــدا ک ســخت پی
هــدف منحصــر بــه فــرد، برجســته و متمایزکننده نیســت. هدف 
عــام، آشــکار و روشــن اســت. مثــال: همــه درس می خواننــد. امــا 

هــر کســی موفــق بــه دریافــت جایــزه نوبــل نمی شــود. 
ــات و  ــت گرایش ــدف تح ــی: 1 - ه ــه معمای ــات روی خصوصی

ــود. ــاب می ش ــزه انتخ ــق، انگی ــون عش ــی چ ــات درون تعلق
ــت.  ــی اس ــب کردن ــتنی و طل ــه خواس ــدف فی النفس 2 - ه

ــری. ــر هن ــق اث ــرای خل ــاش ب ــا ت ــه ی ــه قل ــود ب ــل صع مث
3 - هدف خاص و انحصاری است. 

بــه ایــن ترتیــب، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه کســب 
ــر  ــد، اگ ــد چرخی ــخت خواه ــه س ــنه روی ــر پاش ــت ب موفقی
بیرونــی باشــد و اگــر موفقیــت، طلــب درونــی و خــود 
انگیختــه باشــد، در رویــه معمایــی جــاری خواهــد شــد. 

موفقیت راه و ابزار
جامعه شناسـی موفقیـت در تفکیـک و تعییـن رویـه سـخت و 
معمایـی، دو عامـل میزان شـناخت هـدف و ابزارهای دسـتیابی 
بـرای موفقیـت  نیـز دخیـل می شـمارد. مثـال:  را  بـه هـدف 
تحصیلـی راه روشـن و اقدامـات مشـخص اسـت. امـا موفقیـت 
در اختـراع یـا موفقیـت در شـغل را در نظـر آورید که نه مسـیر 
چنان روشـن نیسـت و نـه رفتارهـا و ابزارهایی که دسـتیابی به 

هـدف را تضمیـن می نمایـد. 
آن رو  از  موفقیـت،  سـخت  رویـه  کـه  اسـت  ایـن  بـر  گمـان 
سـخت و دشـوار می شـود کـه راه نامعلـوم و ابزارهـا و اقدامـات 
بـرای دسـتیابی بـه موفقیـت نامشـخص اسـت. در حالی کـه 
جامعه شناسـی موفقیـت نشـان داده اسـت کـه در رویه سـخت 

موفقیت، راه و وسـایل دسـتیابی مهیا هستند و سختی، به دلیل 
تـاش و کوششـی اسـت کـه پیمـودن مسـیر آن را می طلبـد. 
بارهـا و بـه کـرات از سـختی امتحـان و آزمون شـاگردان موفق 
شـنیده ایم. آنـان از روشـن نبودن مسـیر موفقیـت یا شـیوه های 
دسـتیابی شـاکی نیسـتند، بلکه از سخت کوشـی و تاش گایه 
دارنـد و جالـب این اسـت که رویـه معمایی به آن جهـت زیبا و 
جـذاب اسـت کـه از ابتدای تاش همـه چیز در هالـه ای از ابهام 
و نامعلومـی پیچیـده شـده اسـت و فرد موفق کسـی اسـت که 
می تواننـد بـا کنـارزدن ابهامات و پیداکـردن دسـتاویزهایی، راه 
اسـرارآمیز موفقیـت را بـا تمـام ّسـر و رازش به پایان برسـاند. 

بنابرایـن، موفقیـت را می تـوان موهبتـی تصـور کـرد کـه هـر 
چـه انگیـزه آن درونی تـر باشـد، باعـث می شـود کـه راه با همه 
فراز و نشـیب هایش دلنشـین پیـش رود، گرچه پا گذاشـتن در 
سـرزمین ناشـناخته ها باشـد، آن چه که در مورد تمام کاشـفان، 

مخترعـان، ابداع گـران و نـوآوران صـادق اسـت و بالعکس. 
نکتـه مهـم دیگر که جامعه شناسـی موفقیت به آن می پـردازد که 
موفقیت یک رفتار نیسـت، بلکـه برآیند مجموعـه ای از رفتارهای 
درسـت و نادرسـت اسـت که میزان و شـدت رفتارهای درسـت بر 
نادرسـت پیشـی گرفته اند. از این رو، فرد موفق کسـی نیسـت که 
خطا ندارد یا از اشـتباه و شکسـت به دور باشـد، بلکه کسـی است 
کـه بـه کرات بـه خطا و اشـتباه افتـاده اسـت، ولی توانسـته اند با 

تجربه از ناراسـتی و نادرسـتی به درسـتی و مهارت برسد.
خالصـه: جامعه شناسـی موفقیت با محـور قـراردادن موفقیت، 
جامعـه  در  پیشـتاز  و  موفـق  گروه هـای  و  افـراد  بررسـی  بـه 
می پـردازد و ضمـن مطالعـه خصوصیـات و ویژگی هـای آنـان، 
عوامل اجتماعی موفقیت را شناسـایی و راه های دسـتیابی را باز 
می شناسـد. در ایـن مجـال، موفقیـت از منظـر دو رویه سـخت 
و معمایـی بحـث شـد و بیـان گردید که رویه سـخت بـر عوامل 
بیرونـی و رویـه معمایی بر عوامل درونی اسـتوار گردیده اسـت. 
هم چنیـن رویـه سـخت بـر محـور تاش هـا و سخت کوشـی ها 
شـکل می گیـرد و رویـه معمایـی بـا ابهـام و نامعلومی مسـیر و 

ابزارهـای دسـتیابی موجـب شـگفتی و زیبایـی می گردد. 

»شـاید« اگـر اندکی قبـل از آغاز رسـمی جنـگ  جهانی 
دوم، در زمانـی کـه جریان» نازیسـم« به رهبـری هیتلر، 
فتوحـات غیرنظامـی خـود را آغـاز کـرده بود و کشـور اتریش 

را ضمیمـه خـاک آلمـان و بخش هایـی از چکسـلواکی را بـا 
تهدیـد بـه جنگ بـه تصرف خـود درآورده بود و خـود را برای 
حملـه نظامی و اشـغال لهسـتان و چنگ اندازی به سـایر قاره 
اروپـا آمـاده می کرد؛ شـخصیتی مانند ژنرال دوگل از فرانسـه 
بـر می خاسـت و بـا َشـم نظامـی خـود، خطـر گسـترش این 
جریـان مخـوف را احسـاس می کـرد و همـراه بـا جمعـی از 
ُمستشـاران و سـربازان و داوطلبـان فرانسـوی، عـازم مناطـق 
تحـت تصرف آن می گشـت و گروه های شـبه نظامی تشـکیل 
مـی داد و نیروهـای مقاومـت بومـی را سـازماندهی می کـرد 
و جریـان نازیسـم را در همـان مراحـل اول رشـد شکسـت 
مـی داد و نابـود می کـرد، جـان ۶0 تـا ۸0 میلیـون انسـان در 
۶ سـال، قربانـی جنـون هیتلـری نمی شـد. میلیون ها انسـان 
جنـگ زده و آواره نمی شـدند، ملت های متعدد طعم اشـغال و 
تحقیـر را نمی چشـیدند، اردوگاه های مرگ سـاخته نمی شـد؛ 
بشـریت تـا چندیـن دهـه، شرم سـار و سـرخورده از سـبعیت 
نـوع خـود در تُرومـای تاریـک پـس از جنـگ فـرو نمی رفت، 

و تاریـخ مسـیر دیگـری می پیمـود. »شـاید« در همـان زمان، 
عـده ای از روشـن فکران و فعاالن سیاسـی و رقبای منطقه ای، 
کشـور فرانسـه را بـه» مداخله گـری« و» بی ثبات  سـازی« در 
منطقـه متهم می کردند. ژنـرال دوگل را»جنایـت کار جنگی « 
و  فرانسـه  دولـت   کـه  می کردنـد  اسـتدالل  و   می خواندنـد 
هم  پیمانانـش با عمل کردشـان پـس از پیـروزی در جنگ اول 
و تحمیل شـرایط دشـوار بر ملت آلمان در»معاهده ورسـای«، 
عامـل اصلـی به وجود آمدن جریان نازیسـم بودند و خواسـتار 
محاکمـه آن هـا می شـدند. »شـاید« همـه این  هـا را از پشـت 
میـز اتـاق کار امـن خود می نوشـتند و منتشـر می کردند و به 
خاطر»صلح طلبـی« و»بیداری وجدان« و»شـرافت قلم شـان« 
مـورد تکریم هـا و تمجیدهـای فـراوان قـرار می گرفتنـد... و 
هرگـز درک نمی کردنـد کـه چـه سرنوشـت شـوم و کابـوس 
وحشـتناکی در انتظارشـان بوده و از سرشـان گذشـته اسـت.

از  اهمیت تـر  کـم   خاورمیانـه  در  داعـش  جریـان  شکسـت 
شکسـت جریـان نازیسـم در اروپـا قـرن بیسـتم نیسـت. اگر 

نازی هـا بـه برتـری نـژاد خـود بـاور داشـتند. داعشـیان حتی 
نازی هـا  اگـر  نمی کردنـد.  رحـم  نیـز  خـود  هم کیشـان  بـه 
از  داعشـیان  می کردنـد.  عضوگیـری  آلمانـی  جوان هـای  از 
پنـج قـاره جهـان توسـط شـبکه های گسـترده،  جـذب نیـرو 
می کردنـد. اگـر نازی هـا بـا تـوپ و تانـک بـه میـدان نبـرد 
می رفتنـد، داعشـیان امکان دسترسـی به سـاح های کشـتار 
جمعی شـیمیایی و بیولوژیک و هسـته ای قرن بیسـت  و یکم 
را داشـتند. اگـر نازی ها بـرای تأمین هزینه هـای جنگی خود، 
صرفـاً بر منابـع داخلی کشورشـان اتـکا می کردند، داعشـیان 
از انـواع حمایت هـای مالی و نظامی و لجیسـتیکی و تبلیغاتی 
سـرویس های امنیتـی و قدرت های منطقـه ای و فرا منطقه ای 
برخـوردار بودنـد. اگـر نازی هـا در اردوگاه هـای حصارکشـیده 
مرگ، انسـان ها را شـکنجه  می کردند و می کشـتند، داعشیان 
در میادیـن شـهر و در انظـار عمومـی و در برابـر دوربین  هـای 
فیلم بـرداری انسـان ها را زنـده زنده آتش میزدنـد و به صلیب 
می کشـیدند و سـر می بریدنـد و زنـده بـه گور می کردنـد. اگر 

نازی هـا، وعـده ایجـاد یک»تمدن بـزرگ« و»نظـم جدید« به 
پیروان شـان می دادنـد، داعشـیان نابـودی تمـدن و فرهنـگ 
و تاریـخ و هویـت ملت هـا و بازگردانـدن بشـریت بـه عصـر 

بـرده داری و توحـش و آدم خـواری را مـد نظر داشـتند.
سـردار سـلیمانی خبر»پایان داعـش« را اعام کرد. »شـاید« او 
نیز می توانسـت چند سـال صبـر کند و »مداخلـه«  نکند و پس 
از برافراشته شـدن پرچم هـای سـیاه داعـش در سراسـر منطقه 
و تحویـل دادن»کلیـد تهـران« بـه البغـدادی و تبدیل شـدن 
میادیـن شـهرها بـه اردوگاه هـای مرگ و شـعله ور شـدن آتش 
جنـگ در کل منطقـه و چه بسـا جهـان و از بین رفتـن ده ها یا 
صدهـا میلیـون انسـان، از داخل یکـی از کشـورهای هم پیمان 
پیام های»مقاومـت« صـادر کنـد بـا گروه هـای مخفـی مقاومت 
در داخـل ارتبـاط برقـرار کنـد از قدرت های خارجـی طلب مدد 
و نجـات کنـد تـا بلکـه روزی هیـوالی سـیاه بـر زمیـن افتـد و 
او به»تهـران درهـم شکسـته، تهران زخمی و شـهید امـا آزاد« 

به عنـوان قهرمـان بازگردد. 
امـن  اتـاق  در  لپ تاب های شـان  پشـت  از  عـده ای  امـروز 
خانه هایشـان سـردار سـلیمانی را و  ایران را بـه» مداخله گری« 
و» بی ثبات سـازی« منطقـه متهـم می کننـد و ظهـور داعش را 

بـا هـزار وصلـه بـه عملکـرد ایـران متصـل می کنند. 
»شـاید« نمی داننـد که چه سرنوشـت سـیاه و کابـوس تاریکی 

در انتظارشـان بود. 

جامعه شناسی موفقیت  منیژه نویدنیا
دکتری جامعه شناسی

نگاهی به پایان کار و اضمحالل داعش

علی نصری

سال چهارم - شماره 183انـدیشه
هشت آذر 1396

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



  در  جلسه برنامه ریزی روز قاینات تأکید شد:

تبیین اهمیت 22 آذر و معرفی 
توانمندی های قاینات

و  برنامه ریــزی  جلســه  در  قاینــات  فرمانــدار 
بزرگداشــت 22 آذر، روز ملــی قاینــات گفــت: بــرای 
همــه کشــورها و شــهرها یــک روز سرنوشت ســاز و یــک 
ــع  ــتان واق ــی آن شهرس ــاد مل ــه در آن روز نم روزی ک
شــده، بــه نــام روز ملــی آن شهرســتان نام گــذاری 
ــرد: برنامه هــای  ــح ک ــی تصری ــت. کهن تراب ــده اس ش
ــت 22 آذر  ــور گرامی داش ــه منظ ــی ب ــف فرهنگ مختل
ــه  ــد هم ــه بای ــد؛ ک ــد ش ــام خواه ــتان انج در شهرس
مــردم، نهادهــا و اصنــاف بایــد در برگــزاری مراســم روز 
شهرســتان مشــارکت کننــد و تــاش گــردد عــاوه بــر 
مراســم گرامی داشــت یــاد وخاطــره شــهدای ایــن روز، 
ــی  ــه معرف ــبت ب ــب، نس ــای مناس ــرای برنامه ه ــا اج ب
شــود. حجت االســام  اقــدام  قایــن  توانمندی هــای 
ــان  ــه بی ــن جلس ــن در ای ــه قای ــام جمع ــی ام رحمان
ــای  ــی و فرهنگ ه ــانه های مل ــد نش ــه بای ــت: هم داش
ــی  ــوان معرف ــل ج ــه نس ــود را ب ــی خ ــی و قدیم محل
و  مــردم  همــه  همــکاری  و  تعامــل  بــا  و  کنیــم 
مســئولین، برنا مه هایــی در خــور شــأن حادثــه 22 
آذر در شهرســتان و هم چنیــن معرفــی ظرفیت هــا و 

ــورت گیــرد. قابلیت هــای شهرســتان ص

اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار 
به دهیاری های قاینات

ــرای  ــرای اج ــان ب ــون توم ــارد و 14 میلی ــک میلی ی
معابــر،  بهســاری  عمرانــی هم چــون  طرح هــای 
پــارک،  احــداث  دهیاری هــا،  ســاختمان  احــداث 
غســال خانه، ســرویس بهداشــتی بــه 121 دهیــاری 
ــور  ــزی و ام ــاون برنامه ری ــت. مع ــاص یاف ــات اختص قاین
ــال  ــدای امس ــت: از ابت ــات گف ــداری قاین ــی فرمان عمران
بیــش از ۸۶7 میلیــون تومــان دیگــر طــی دو مرحلــه و از 
محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای اجــرای پروژه هــای 
ــزود:  ــی اف ــت. بیک ــده اس ــا واریز ش ــی دهیاری ه عمران
ــر  ــات ب ــون مالی ــا براســاس قان امســال ســهم دهیاری ه
ــش 15  ــا افزای ــعه ب ــم توس ــه شش ــزوده برنام ارزش اف
ــش  ــه 35 درصــد افزای ــه پارســال، ب درصــدی نســبت ب
ــون  ــارد و 200 میلی ــه میلی ــال س ــت. پارس ــه اس یافت

ــد. ــه ش ــا هزین ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــان ب توم

کمک 800 میلیون ریالی
 مردم قاینات به زلزله زدگان

احمــر  هــال  جمعیــت  رئیــس  یوســفی 
جریــان  هفتــه  یــک  در  گفــت:  قاینــات  
جمعیــت  توســط  مردمــی  کمک هــای  جمــع آوری 
هــال احمــر بــرای زلزلــه زدگان غــرب کشــور، در 
ــدی  ــک نق ــی کم ــش از 32۶000000 ریال ــات بی قاین
ــل  ــدی از قبی ــای غیرنق ــال کمک ه و4۸0000000ری
پتــو، آب معدنــی، البســه، کنســروجات، بخــاری نفتــی 
و ... جمــع آوری و بــا دو کامیــون بــه منطقــه زلزلــه زده 

ــد. ــال ش ارس

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
عمرانی در قاینات در هفته بسیج

ــده ســپاه انصــار  ــا حضــور ســردار قاســمی فرمان ب
ــی در  ــروژه عمران ــی 3 پ الرضــا)ع( خراســان جنوب
ــن پروژه هــا شــامل  ــرداری رســید. ای ــه بهره ب قاینــات ب
ــوک و  ــهر نیمبل ــهدای ش ــزار ش ــازی گل ــروژه بازس پ
روســتای کــره بــا اعتبــار1۶0 میلیــون تومــان از محــل 
اعتبــارات بنیــاد شــهید و بــه همــت بســیج ســازندگی 
ــا  ــن ب ــرا)س( قای ــت حضــرت زه ــن و حــوزه مقاوم قای
ــود.  ــان ب ــون توم ــار 115میلی ــا و اعتب ــر زیربن 200 مت
ــات  ــه قاین ــپاه ناحی ــده س ــور فرمان ــا حض ــن ب هم چنی
ــگاه مقاومــت شــهید شوشــتری  ــار پای در روســتای جب
افتتــاح شــد. ایــن پایــگاه بــه همــت مــردم روســتا بــه 
ــهید  ــگاه ش ــیجیان پای ــار بس ــر در اختی ــراژ 15 مت مت
ــرارداده  ــری ق ــهید ناص ــت ش ــوزه مقاوم ــتری ح شوش
شــد و بــا اعتبــاری3 میلیــون و500 هــزار تومــان 
ــازی  ــگ بازس ــن کلن ــد. هم چنی ــت ش ــازی و مرم بازس
ــرهنگ  ــور س ــا حض ــتا ب ــکی روس ــات ترس ــت قن ومرم
ــت  ــن زده شــد. مرم ــه زمی ــن روســتا ب ــرات زاده درای ب
و بازســازی ایــن قنــات بــه طــول 300 متــر و بــا 
اعتبــار 30 میلیــون تومــان  از محــل اعتبــارات قــرارگاه 
محرومیت زدایــی ســپاه و کمک هــای مردمــی اجــرا 

ــد شــد. خواه

 ثبت سه وقف جدید در قاینات 
ــا ثبــت 3 وقــف جدیــد در دهــه وقــف امســال،  ب
ــه 10  ــاری ب ــال ج ــد در س ــای جدی ــار وقف ه آم

وقــف رســید. رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
قاینــات گفــت: لیلــی بادامکــی ســاکن روســتای 
بادامــک در اولیــن وقــف 5 فنجــان آب از قنــات 
ــه ارزش 50  ــم ب ــک قدی ــع در بادام ــاال واق ــتخر ب اس
میلیــون ریــال را وقــف و تولیــت آن را بــه اداره اوقــاف 
ــزود: در  ــرد. وی اف ــذار ک ــات واگ ــه قاین ــور خیری و ام
ــان ده  ــات می ــه آب از قن ــف وی، ۶0 دقیق ــن وق دومی
بــه ارزش 100 میلیــون ریــال و در ســومین وقــف 
ــات  ــال از قن ــون ری ــه ارزش 50 میلی ــان آب ب 5 فنج
ــرد.  ــذار ک ــاف واگ ــه اوق ــم را ب ــک قدی ــی بادام زابچ
حجت االســام رحیمــی افــزود: نیــت ایــن بانــوی 
ــورات  ــه ام ــوات ثاث ــف از قن ــه وق ــن س ــف در ای واق
ــد  ــه عوای ــوده ک ــک ب ــدا... بادام ــام زاده عب ــی ام عمران
آن توســط اداره اوقــاف صــرف عمــران و آبادانــی ایــن  

ــد. ــد ش ــا م زاده خواه ام

 عرضه تخم مرغ با قیمت مصوب 
کمیسیون تنظیم بازار

ــداری  ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
بــازار  تنظیــم  کمیســیون  جلســه  در  قاینــات 
ســامان دهی  و  بررســی  به منظــور  کــه  شهرســتان 
تخم مــرغ در  و عرضــه  توزیــع  نابســامان  وضعیــت 
ســطح شهرســتان بنــا بــه خواســته فرمانــداری و جهــاد 
ــفانه در  ــت: متأس ــود، گف ــده ب ــزار ش ــاورزی برگ کش
ــع  ــه بحــث توزی ــه این ک ــه ب ــا توج ــته ب ــنوات گذش س
صــورت  واحــد  مدیریــت  یــک  تحــت  تخم مــرغ 
آمــده  به وجــود  نابســامانی هایی  اکنــون  نگرفتــه، 
در  متفــاوت  قیمت هــای  بــا  تخم مــرغ  توزیــع  و 
شهرســتان صــورت می گیــرد کــه در نهایــت فقــط 
می شــوند.  متضــرر  کــه  هســتند  مصرف کننــدگان 
ــت،  ــه وزارت صنع ــه این ک ــان داشــت: باتوجــه ب وی بی
ــع  ــوص توزی ــوب در خص ــرخ مص ــارت ن ــدن و تج مع
تخم مــرغ دارد، ولــی در عیــن حــال، برخــی از وضعیــت 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــد. بیک ــتفاده می کنن ــوء اس ــازار س ب
شهرســتان  در  شــرکتی  فعالیــت  مانــع  هیچ کــس 
ــتی  ــی بایس ــت، ول ــرغ نیس ــع تخم م ــتای توزی در راس
قیمــت آن هــا طبــق مصوبــات کمیســیون تنظیــم بــازار 

ــد. ــات باش ــتان قاین شهرس

نصب پالک افتخار  بر سر درب 
منازل شهدای روستای بیهود 

ــات  ــهید کاوه قاین ــوزه ش ــده ح ــت فرمان فرخ دوس
ــه به صــورت  ــاک افتخــار ک در حاشــیه مراســم پ
ــپاه  ــده س ــردار قاســمی فرمان ــا حضــور س ــن و ب نمادی
انصــار الرضــا)ع( خراســان جنوبــی در روســتای بیهــود و 
در جلــوی درب منــزل مــادر شــهید محمــود کاوه نصــب 
ــکاری  ــای ابت ــی از طرح ه ــرح یک ــن ط ــت: ای ــد، گف ش
شــهدای  خانواده هــای  معرفــی  به منظــور  و  اســت 
ــوزه  ــدام ح ــن اق ــود و در اولی ــرا می ش ــل اج ــر مح ه
مقاومــت شــهید کاوه ایــن طــرح را به صــورت نمادیــن 

در روســتای بیهــود اجــرا کــرد و بــه مــرور زمــان و در 
طــول ســال بقیــه روســتاها و نقــاط شــهری کــه تحــت 
ــز اجــرا خواهــد شــد.  ــن حــوزه هســتند نی پوشــش ای
ــا داشــتن بیــش از40 شــهید و۸00  روســتای بیهــود ب
رزمنــده و ۸ جانبــاز و2 آزاده دومیــن روســتا در ســطح 
کشــور اســت کــه بیشــترین شــهید را در دوران جنــگ 

تحمیلــی تقدیــم نظــام و انقــاب کــرده اســت.

فعالیت های گروه کوهنوردی
 باشگاه ستاره کاویان

ســتاره  باشــگاه  سرپرســت  هادی نــژاد  حســن 
ایــن  گــروه کوهنــوردی   برنامه هــای  کاویــان 
باشــگاه را در طــی دو مــاه اخیــر بدیــن شــرح برشــمرد: 
7 مهــر: برنامــه دره نــوردی دره مهمویــی بــه سرپرســتی 
روح ا... امیــن زاده 14 مهــر: صعــود بــه ارتفاعــات ابــوذر 
بــه سرپرســتی محســن رحمانــی 21 مهــر: صعــود بــه 
ــه سرپرســتی جــواد تدینــی 2۸  ــری ب ــان جعف ــه ام قل
مهــر: پیمایــش ارتفاعــات ابــوذر بــه سرپرســتی مهــدی 
ــع آوری  ــی و جم ــش کوهپیمای ــان: همای ــی 5 آب دهقان
ــت  ــتی هیئ ــه سرپرس ــر ب ــراف بوذرجمه ــای اط زباله ه
کوهنــوردی 12 آبــان: صعــود بــه قله هــای غربــی 
ــان:  ــدی 19 آب ــی فاق ــتی عل ــه سرپرس ــروک ب ــزار ن م
ــه  ــه قل ــگاه ب ــای باش ــری از اعض ــروه 10 نف ــود گ صع
بــه سرپرســتی  بلوچســتان  تفتــان در سیســتان و 
علیرضــا خاشــاکی و کوهپیمایــی و ســنگ نوردی در 
ــران  ــن ناظ ــتاد محس ــتی اس ــه سرپرس ــی ب دره مهموی
ــتی  ــه سرپرس ــوذر ب ــات اب ــه ارتفاع ــود ب ــان: صع 2۶ آب

ــی.  ــر فرنگ امی

 برگزاری مسابقات والیبال بانوان 
ــا  ــه بســیج ب ــام هفت ــوان ج ــال بان مســابقات والیب
ــد.  ــزار ش ــازی دوره ای برگ ــم در 7 ب ــور ۶ تی حض
در فینــال مســابقات تیــم شــهدای پهنایــی بــا نتیجــه 3 
ــر تیــم ام البنیــن خضــری پیــروز  ــر2 توانســت در براب ب
شــود. تیــم عقیلــه اسفشــاد نیــز مقــام ســوم را کســب 

کــرد.

 اجرای نمایش هوا بس 
ناجوانمردانه شرجیست در قاین

میرزنگویــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه مناســبت گرامی داشــت هفتــه  قاینــات گفــت: ب
بســیج، نمایــش هــوا بــس ناجوانمردانــه شرجیســت بــه 
نویســندگی صــادق فرهمنــد و کارگردانــی مســعود 
رونقــی بــه همــت گــروه نمایــش فلــق و انجمــن 
هنرهــای نمایشــی از  2 تــا 7 آذر بــه روی صحنــه 
رفــت. درآمــد بلیــط فــروش ایــن نمایــش بــه کــودکان 

ــت. ــاص یاف ــاه اختص ــه زده کرمانش زلزل

 گفتاری پیرامون راهکارهای ایجاد وحدت در قاینات

چگونه گام اول را برای 
اتحـاد و وحدت بـرداریم

یکــی از مهم تریــن مباحثــی کــه در طــول ســال های 
اخیــر و بــه بهانه هــای مختلــف در قاینــات مطرح شــده 
ــزرگان  ــئوالن و ب ــردم و مس ــی م ــاً تمام ــد تقریب ــورد تأکی و م
ــتن  ــان دادن و کنارگذاش ــزوم پای ــرار دارد، ل ــز ق ــات نی در قاین
دعواهــا و کشــمکش های سیاســی، و اتحــاد و وحــدت همــگان، 

ــات اســت.  ــعه قاین ــد و توس ــت رش جه
امــری کــه هرچنــد مــورد قبــول همــگان اســت، امــا وقتــی بــه 
ــان و گروهــی  ــرد و جری عرصــه اجــرا و عمــل می رســد، هــر ف
ــع  ــل و مناف ــق می ــاص و مطاب ــیر خ ــت و تفس ــه برداش ــا ارائ ب
ــبب  ــٌا س ــی رود و عم ــره م ــم طف ــه مه ــن مقول ــود، از ای خ
می گــردد تــا ســایرین کــه موافــق دیدگاه هــای دیگــران 
در ایــن زمینــه نیســتند، حاضــر بــه همــکاری و همراهــی 
ــرف  ــد، ط ــاس کنن ــند و احس ــدت نباش ــاد وح ــه ایج در زمین
مقابــل بــه بهانــه وحــدت، قصــد دورزدن و فریــب آنــان را دارد 
ــود  ــه خ ــود، بلک ــل نمی ش ــی حاص ــا وحدت ــه نه تنه و در نتیج
ــری و  ــی و درگی ــرای اتهام زن ــی ب ــه عامل ــز ب ــوع نی ــن موض ای
ــل  ــًا دور و تسلس ــردد! عم ــاف گ ــش اخت ــدن آت شعله ورترش
باطلــی کــه سال هاســت گرفتــار آن هســتیم، ادامــه یابــد. 
متأســفانه سال هاســت میــدان رقابت هــای سیاســی در قاینــات 
عرصــه ای بــرای توهیــن، تخطئــه، تخریــب و... رقبــای سیاســی 
بــرای از صحنــه به درکــردن آن هــا بــه هــر قیمــت ممکــن شــده 
ــش از  ــای خوی ــتن رقب ــذف و کنارگذاش ــه ح ــه ب ــت، این ک اس
جنــاح و جریــان فکــری دیگــر افتخــار می کنیــم و گاهــی 
ــم،  ــه آن می بالی ــم و ب ــان می کنی ــز بی ــت نی ــه صراح آن را ب
ــتناک  ــار و دهش ــه فاجعه ب ــره و نتیج ــه ثم ــت ک ــوری اس ام
ــل مشــاهده اســت و  ــه عینــه قاب ــا ب ــرای همــه م آن، اکنــون ب
ــم و  ــر بوده ای ــدید آن، مقص ــاد و تش ــی در ایج ــا به نوع ــه م هم
ــانه  ــه، ش ــن زمین ــود در ای ــئولیت خ ــار مس ــم از زیرب نمی توانی
ــه  ــی در زمین ــؤاالت اصل ــائل و س ــی از مس ــم. یک ــی کنی خال
ــه  ــن اســت ک ــات ای ــه وحــدت در قاین ایجــاد و دســت یافتن ب
ــه  ــاق هم ــول و وف ــورد قب ــه م ــت ک ــن حرک ــاز ای ــه  آغ نقط
ــوان گام اول را در ایــن زمینــه  ــه می ت باشــد، کجاســت و چگون
ــن  ــد. در عی ــاد نکن ــی ایج ــه اختاف ــه ای ک ــت؛ به گون برداش
ــت  ــزان صداق ــنجش می ــرای س ــد ب ــی باش ــنگ محک ــال، س ح
ــدت  ــرای وح ــتن ب ــی دغدغه داش ــه مدع ــی ک ــراد و گروه های اف
ــود،  ــل ش ــی حاص ــر وحدت ــد اگ ــا دارن ــتند و ادع ــات هس قاین
ــات را  ــش روی قاین ــای پی ــیاری از چالش ه ــل بس ــی ح توانای
ــن  ــدم در ای ــن ق ــن و مهمتری ــد، اولی ــر می رس ــد؟ به نظ دارن
ــا و  ــکات، چالش ه ــائل، مش ــه مس ــاه ب ــی کوت ــه، نگاه زمین
بحران هایــی اســت کــه قاینــات بــا آن هــا بــا چالش هــای 
ــرای  ــا ب ــاندن آن ه ــه سرانجام رس ــا ب ــت و ی ــرو اس ــدی روب ج
توســعه و پیشــرفت قاینــات، امــری الزم و ضــروری اســت. 
مســائلی ماننــد تکمیــل فــوالد قاینــات، مشــکل جــاده قایــن- 
ــات،  ــی در قاین ــای صنعت ــده واحده ــکات عدی ــد، مش بیرجن
ــه  ــکل منطق ــن، مش ــری قای ــی- هن ــع فرهنگ ــداث مجتم اح
ــدی  ــع هزارواح ــکات مجتم ــات، مش ــگری قاین ــه گردش نمون
ــل  ــزوم تکمی ــن، ل ــزی قای ــه مرک ــل کتابخان ــزوم تکمی ــن، ل قای
ــرای احــداث  ــاش ب ــن و ت ســاختمان دانشــکده پرســتاری قای
ــن  ــرای راه  آه ــری اج ــن، پیگی ــکی قای ــوم پزش ــکده عل دانش
ــیر  ــن مس ــز در ای ــن نی ــه قای ــده آن )ک ــوب ش ــیر مص از مس
اســت(، انبــوه پروژه هــای نیمــه تمــام قایــن، توجــه بــه توســعه 
ــیاری  ــن و بس ــاور در قای ــی و فن ــگاهی، علم ــای دانش واحده
ــا  ــد ت ــه ای باش ــد بهان ــی می توان ــوارد، همگ ــن م ــر از ای دیگ
تمامــی افــراد، بــزرگان و جریان هــا و گروه هــا در قاینــات، 
ــه  ــد و علی ــری را بگیرن ــان دیگ ــد گریب ــه بخواهن ــدون این ک ب
ــد،  ــانتاژ کنن ــی و ش ــن مشــکات، اتهام افکن ــبب ای ــه س ــم ب ه
سرانجام رســاندن  بــه  و  مشــکات  ایــن  حــول حل وفصــل 
ــات  ــران قاین ــعه و عم ــه توس ــه ب ــوی ک ــائل، به نح ــن مس ای
و بهره منــدی مــردم از مزایــای آن بیانجامــد، بــا یکدیگــر 
همــکاری کننــد. ایــن امــر اگــر ســرلوحه کار همــه قــرار گیــرد، 
ــران، دیگــر  در برخــی مســائل ماننــد تعویــض و جابجایــی مدی
ــه خــط و ربط هــا و وابســتگی های سیاســی، کــه کارآمــدی و  ن
لیاقــت، مدنظــر خواهــد بــود و معــدودی فرصت طلــب و ناالیــق 
ــن  ــان پرک ــات ده ــعارها و اقدام ــت ش ــت پش ــد توانس نخواهن
ولــی توخالــی، ناکارآمــدی خــود را پنهــان و بــه قاینــات لطمــه 
ــت  ــی و نشس ــات و گردهمای ــورت جلس ــد. در این ص وارد کنن
منطقــه،  در  فعــال  گروه هــای  و  بــزرگان  برخاســت های  و 
نه حــول مســائلی ماننــد برنامه ریــزی بــرای مقابلــه بــا رقیبــان، 
ــرای توســعه  ــا ب ــا و برنامه ه ــه راهکاره ــرای ارائ ــی ب ــه فرصت ک
ــی تشــخیص  ــه خوب ــز ب ــردم نی ــاً م ــود. قطع ــد ب ــات خواه قاین
می دهنــد چــه کســانی در ایــن عرصه هــا صادقانــه و دلســوزانه 

ــد.  ــل می کنن ــعار عم ــه دور از ش و ب

تیتر یک

مقدمه 
ــی د ــترش ب ــازی گس ــته شهرس ــه گذش ــد ده ر چن

ســابقه ای یافتــه و انتظــار مــی رود کــه تاثیــرات 
ــه  ــردم ادام ــاه م ــع و رف ــط، جوام ــر محی ــق آن ب عمی
داشــته باشــد. پنجــاه ســال قبــل، کمتــر از 20 درصــد 
ــا در  ــد، ام ــی می کردن ــهرها زندگ ــا در ش ــت دنی جمعی
ــی  ــای جمعیت ــرآورد طرح ه ــر اســاس ب حــال حاضــر ب
ــین  ــهر نش ــا ش ــت دنی ــی از جمعی ــل نیم ــازمان مل س
تــا  نســبت  ایــن  می شــود  پیش بینــی  و  هســتند 
ــش در  ــن افزای ــد. ای ــد برس ــه ۶1 درص ــال 2025 ب س
آفریقــا و آســیا بیشــتر خواهــد بــود و بــرآورد می شــود 
ــای  ــش جمعیت ه ــد افزای ــده ۸0 درص ــه آین در دو ده
ــد. در  ــعه رخ ده ــال توس ــورهای در ح ــهری در کش ش
1975 دنیــا فقــط پنــج کان شــهر یعنــی شــهرهایی بــا 
جمعیــت ده میلیــون نفــری داشــت.این تعــداد تــا ســال 
ــهر  ــار ش ــه چه ــد ک ــهر می رس ــه 23 کان ش 2015 ب
ــود. هــم  آن در کشــورهای در حــال توســعه خواهنــد ب
ــتر  ــال 2015، بیش ــا س ــود ت ــی می ش ــن پیش بین چنی
از 5۶4 شــهر بــا جمعیــت یــک میلیــون نفــر یــا بیشــتر 
وجــود داشــته باشــد،که از ایــن حــدود 425 شــهر 
ــد  ــعه خواهن ــال توس ــورهای در ح ــد( در کش )75درص
بــود. رشــد شهرنشــینی، محیــط زیســت و رفــاه مــردم 
ــی توســعه  ــر محیطــی اجتماع ــد، تأثی ــد می کن را تهدی
لجــام گســیخته بــر زیــر ســاخت هایی کــه بــا ســامت 
مــردم ســر و کار دارد باعــث شــده کــه مســئله بهداشــت 
ــه و در برنامه ریزی هــای  ــرار گرفت ــت ق شــهری در اولوی
بــر آن تأکیــد شــود. در آســیا، توکیــو یکــی از بزرگتریــن 
کان شــهرهای دنیــا بــا جمعیــت 2۸ میلیــون نفر اســت 
کــه بــه خاطــر دسترســی آســان بــه امکانــات، به عنــوان 
ــهرت دارد.  ــود، ش ــی اداره می ش ــه خوب ــه ب ــهری ک ش
ــی  ــه تحقیقات ــک نمون ــوان ی ــان، آن را به عن کارشناس
عوامــل ســامت  تنظیــم  و  برنامه ریــزی  در  موفــق 

شــهری می شناســند.

شهرسازی و سالمت روانی:یک چالش جدید
ــان  ــژه ای در می ــگاه وی ــی جای ــاالت روان ــروزه اخت ام
ــار  ــر چه ــا دارد. از ه ــی در دنی ــاری و ناتوان ــل بیم عل
ــال  ــر اخت ــت تأثی ــر تح ــک نف ــا ی ــت دنی ــر جمعی نف

ذهنــی یــا عصبــی در طــول زندگیــش قــرار می گیــرد.
گــزارش ســامت روانــی 2001 کــه بــه موضوع ســامت 
ــت  ــب اس ــن مطل ــر ای ــه، بیانگ ــاص یافت ــی اختص روان
ــد  ــدود 12 در ص ــرآوردی در ح ــاالت ب ــن اخت ــه ای ک
از کل بیماری هــای دنیاســت و چهــار مــورد از 10 
ــد.  ــان می باش ــر جه ــرتا س ــی در س ــل نهای ــورد عل م
و  فقــر  شهرســازی،  قبیــل  از  اجتماعــی  عوامــل 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــرات متفاوت ــوژی اث ــرات تکنول تغیی
ــر روی  ــژاد ب وضعیــت اقتصــادی، فرهنگــی، جنــس و ن
ــی  ــد. یک ــال می کنن ــهروندان اعم ــی ش ــامت روان س
دهه هــای  اجتماعــی  تغییــرات  شــگفت آورترین  از 
اخیــر، رویکــرد شهرســازی در ســطح جهــان بــوده 
ــق  ــد از طری ــن می توان ــازی نوی ــت شهرس ــت. ماهی اس
ناخوشــایند  اتفاقــات  افزایــش عوامــل اســترس زا و 
مثــل جمعیــت بیــش انــدازه، آلودگــی محیطــی، فقــر، 
نقــدی،  اقتصــاد  بــه  متکی بــودن  نشــین ها،  زاعــه 
افزایــش آشــوب  و حداقــل حمایــت اجتماعــی، و... 
ــت  ــی از جمعی ــاً نیم ــد. تقریب ــان آور می باش ــیار زی بس
ــی از  ــد و بخــش بزرگ ــی می کنن ــر زندگ شــهری در فق
جمعیــت بــی خانمان انــد. توســعه اقتصــادی بیشــتر در 
نواحــی شــهری، شــمار بیشــتری از روســتاییان را کــه 
ــه  ــوچ ب ــه ک ــد ب ــر زندگی ان ــرایط بهت در جســتجوی ش
ــعه  ــن توس ــی ای ــد. ول ــب می کن ــهری ترغی ــی ش نواح
هیچ گونــه پیشــرفتی در رفــاه اجتماعــی بــا خــود 
ــش  ــه افزای ــب منجــر ب ــه اغل ــراه نمــی آورد بلک ــه هم ب
ــود  ــی می ش ــد زندگ ــیار ب ــرایط بس ــکاری و ش ــرخ بی ن
ــی  ــت مهاجــر را در معــرض فشــارهای اجتماع و جمعی
ــد. ــرار می ده ــی ق ــای روان ــر بیماری ه ــش خط و افزای
بیماری هایــی  روانــی  و  رفتــاری  اختــاالت  شــیوع 
مثــل افســردگی، عقب ماندگی هــای ذهنــی  و همــه  
اختــاالت بــه اســتثنای اختــاالت عاطفــی در جوامــع 
شــهری بــه نحــو معنــاداری باالســت)در بخــش شــهری 
ــا9 /4۸ درصــد  هندوســتان ۸0/۶ درصــد در مقایســه ب
ــروری  ــات ض ــب اقدام ــن ترتی ــتایی(. بدی ــش روس بخ
بــرای رفــع مشــکات بهداشــت روانــی در جمعیت هــای 
بــزرگ شــهری کــه فشــار زیــاد بیماری هــای ذهنــی را 

ــت. ــی اس ــری بدیه ــد، ام ــل می کن تحم

راهبردهای بهبود سالمت روانی
ــوده و  ــه آســان نب ــی جامع ــا ســطح بهداشــت روان ارتق
شــامل تصمیم گیری هــای متعــددی می شــود. از آن 
ــدی مصــرف ســرمایه در  ــه اولویت بن ــوان ب ــه می ت جمل
بیــن نیازهــا، شــرایط خدمــات درمانــی، اســتراتژی های 
ترویجــی و نیــز حصــول اطمینــان از قبــول مســئولیت 
توســط دولــت جهــت ایجــاد یــک خــط مشــی مناســب 
نــام بــرد. ارزیابــی آمــار مــرگ و میــر، شــیوع بیمــاری 
و شناســایی فاکتورهــای خطرســاز بــرای بهداشــت 
ــاری و  ــای ج ــده ای از نیازه ــد ای ــهر می توان ــی ش روان
ــی  ــت روان ــت از بهداش ــوزش و حمای ــرای آم ــده ب آین
ــی  ــکان عموم ــا، پزش ــاران و خانواده ه ــن بیم را در بی
و متخصــص، دانشــجویان پزشــکی، شــاغان حرفــه 
پرســتاری، پلیــس، نیروهــای قضایــی و ...به دســت 
ــز  ــن الزم اســت روان پزشــکان، مراک ــن بی ــد. در ای بده
نگهــداری بیمــاران، مراکــز بــاز پــروری، کودکســتان ها، 
ــود  ــی وج ــداد کاف ــه تع ــاص و ... ب ــگاه های خ آموزش
ــق  ــرای مناط ــی ب ــن برنامه های ــند. هم چنی ــته باش داش
زاغه نشــین و کــودکان خیابانــی بایــد اتخــاذ شــود.توجه 
بــه اهمیــت دسترســی آســان بــه خدمــات بهداشــتی و 
روانــی در مناطــق شــهری بیانگــر یــک کمبــود بــزرگ 
ــی  ــتان های آموزش ــکان، بیمارس ــت روان پزش در جمعی
ــت  ــی بهداش ــاخت های حام ــر س ــر زی ــی و دیگ و روان
ــن  ــن مناطــق اســت.راهبردهای جبــران ای ــی در ای روان
ــی  ــای اصل ــته راهبرده ــه دو دس ــوان ب ــود را می ت کمب
راهبردهــای  کــرد.  تقســیم  خــاص  راهبردهــای  و 
ــطح  ــیس GHPU در س ــوع تأس ــد از ن ــی می توان اصل
کلینیک هــای ســیار  و  اقمــاری  ناحیه،کلینیک هــای 
ــن  ــی خانمــان هــا می باشــد. ای ــرای زاغه نشــین ها و ب ب
راهبــرد هــم چنیــن می توانــد شــامل فعالیت هــای 
تأســیس  هدفمنــد،   IEC فعالیت هــای  پژوهشــی، 
مراکــز اطاعــات، خدمــات اورژانــس و نیــز کمــک 
ــی و  ــتان های خصوص ــی، بیمارس ــر دولت ــات غی مؤسس
گروه هــای خودیــاری باشــد. بــا افزایــش ســطح آگاهــی 

در بــاب اختــاالت ذهنــی و دسترســی بــه امکانــات بــا 
تغییــر در نگــرش مــردم، می تــوان حساســیت در مقابــل 
بیماری هــای روانــی را کاهــش داد. بــه منظــور افزایــش 
ــوان از کمــک رســانه های جمعــی  ســطح آگاهــی  می ت
نیــز، گروه هــای  راهبردهــای خــاص  برخوردارشــد. 
جمعیتــی خــاص و مناطــق جغرافیایــی معینــی را هدف 
ــودکان،  ــه شــامل ک ــد ک ــرار می دهن ــات خــود ق مطالع
ناشــی  بیمــاران  خیابانــی،  خانمان ها،کــودکان  بــی 
ــل  ــر قاب ــاالت غی ــر اخت ــدز و دیگ ــن، ای ــت س از کهول
درمــان، معتــادان به)الــکل و....( و پناهنــدگان، مهاجــران 
ــه  ــود هم ــن وج ــا ای ــد. ب ــی می باش ــران صنعت و کارگ
ایــن راهبردهــا را نمی تــوان محقــق ســاخت مگــر 
این کــه دولــت بــرای بســیج مالــی و توســعه زیــر 
ــی  ــت خاص ــی اهمی ــامت روان ــه س ــاخت در زمین س
قائــل شــود. فعالیت هــای صــورت گرفتــه توســط 
ــی  ــای پژوهش ــا فعالیت ه ــرای ارتق WHO, ICMR ب
ــای پژوهشــی  ــه یافته ه ــر پای ــال سیاســت هایی ب و اعم
فــوق در زمینــه بهداشــت روانــی، اولیــن قــدم در جهــت 
ــع  ــرای جوام ــی ب ــی کاف ــت روان ــه بهداش ــتیابی ب دس

شــهری اســت.
ــرفته  ــهرهای پیش ــینی در ش ــری:  شهرنش نتیجه گی
باعــث تغییــر در حمایــت اجتماعــی و اتفاقــات زندگــی 
ــر  ــی تأثی ــر بهداشــت روان ــه خــود ب ــه نوب ــه ب اســت ک
می گــذارد. افســردگی و اضطــراب به ویــژه در بیــن زنــان 
کــم درآمــد از اساســی ترین مشــکات بهداشــت روانــی 
آنــان محســوب اســت. اگــر چــه اختــاالت افســردگی و 
اضطــراب شــایع ترین علــت مراجعــه بــه مراکــز خدمــات 
اولیــه بهداشــت روانــی اســت، امــا تحقیقــات در ســطح 
بین المللــی بــرای شناســایی عوامــل تســریع کننده 
ــاز  ــت، نی ــینی و بهداش ــهر نش ــن ش ــاط بی ــد ارتب پیام
ــان و  ــوی جامعه شناس ــه از س ــد جانب ــش چن ــه پژوه ب
ــی  ــت روان ــن بهداش ــی و متخصصی روان کاوان اجتماع
ــای  ــی و روش ه ــاوت مفهوم ــای متف دارد. درک مدل ه
ــری  ــی مؤث ــه کار پژوهش ــل از آن ک ــا آن قب ــط ب مرتب
ــل  ــر از قبی ــائل دیگ ــت. مس ــروری اس ــد ض ــل آی به عم
ــک  ــع کوچ ــای جوام ــاوت ویژگی ه ــی، تف ــر محیط جب
ــز  ــن مراک ــتی بی ــه های بهداش ــف مقایس ــزرگ، ضع و ب
شــهری و روســتایی و نقــش کــوچ از روســتا بــه شــهر، 
فرهنگ هــا،  پزشــکی  روان  بــه  مربــوط  بحث هــای 
ــر  ــل ام ــتر در تکام ــات بیش ــد ماحظ ــی نیازمن همگ
پژوهــش در ایــن حــوزه بــا وجــود ســرعت زیــاد 

می باشــد. آن  شــکل گیری 

 مشکالت خیایان ابومنصور و مسئولین، 
هم چنان در خواب به سر می برند

متــن زیــر شــکوائیه برخــی از اهالــی خیابــان ابومنصــور از 
ــبکه های  ــی ش ــه در برخ ــت ک ــامان آن اس ــت نابس وضعی
ــکوائیه  ــن ش ــات مت ــت. ادبی ــه اس ــاب یافت ــز بازت ــی نی اجتماع

ــر نکــرده اســت. تغیی

ــا  ــفالت...! ب ــدون آس ــان ب ــور هم چن ــان ابومنص ــای خیاب کوچه ه
ــود  ــت و باوج ــد اس ــر رفت و آم ــور پ ــه ابومنص ــه محل ــود این ک وج
ــل  ــتر از قب ــد، بیش ــت و آم ــهید کاوه، رف ــان ش ــته بودن خیاب بس
ــه باشــید. ــن محل ــه فکــر ای ــه ب اســت. توقعــی بیشــتری اســت ک
ــای  ــیاری از پروژه ه ــای  بس ــه پ ــه روزان ــای این ک ــه ج ــئولین ب مس
فکــری  یــه  می کنیــد،  امضــا  را  خیابان هــا  مجــدد  آســفالت 
ــه  ــا کوچ ــد ت ــش چن ــد. هم ــور بکنی ــای ابومنص ــال کوچه ه به ح
ــا  ــا ب ــای م ــت. بچه ه ــتان در راه اس ــفالت، زمس ــرای آس ــت. ب هس
ــوند.  ــت می ش ــاران، اذی ــرف و ب ــود ب ــه باوج ــه مدرس ــد ب رفت وآم
هنــوز زمســتان نیامــده اســت، ولــی مســئولین هم چنــان از ســالیان 

ــتند. ــواب هس ــته در خ ــه گذش ــتان هایی ک ــال و زمس س
اگــر خانه هــای شــما یــا نزدیکان تــان در ایــن محلــه بــود، هم چنــان 
چشم پوشــی می کردیــن. پــس خــود را جــای مردمــان ایــن محلــه 
بگذرایــد. هرچنــد وقــت یک بــار شــهردار تعویــض می شــود و فقــط 

مســئولین تبریــک می گوینــد. مــا عمــل می خواهیــم  نــه حــرف...

شکوائیه

سالمت روانی شهری مرضیه امینی
کارشناس ارشد مدیریت شهری

جلســه هماهنگــی و 
برنامه ریــزی ســمینار 
روز حســابدار باحضــور براتی 
معــاون سیاســی اجتماعــی 
فرمانــداری قاینــات و ســایر 
ــزار  مســئولین مربوطــه برگ

ــد.  گردی
ایــن جلســه آخریــن  در 
تعییــن  هماهنگی هــا، 
وظایــف و بررســی ســین 

گرفــت.  صــورت  برنامــه 
داشــت:  بیــان  براتــی 
و  اهمیــت  بــه  باتوجــه 
ســمینار  کاربردی بــودن 
برگــزاری  حســابداری، 
ایــن  مــدون  و  دقیــق 
ســمینار نیازمند همیــاری و 
همــکاری خالصانــه نهادهای 

اســت. مربوطــه 
ایــن  در  اســت  گفتنــی 

 12 تاریــخ  در  ســمینار 
آذرمــاه در دانشــگاه پیــام 
ــد  ــد ش ــزار خواه ــور برگ ن
ــن  ــن تأمی ــث قوانی و مباح
حسابرســی،  اجتماعــی، 
ــر ارزش  ــات ب ــن مالی قوانی
افــزوده و پولشــویی در قالب 
ــاتید  ــط اس ــخنرانی توس س
شهرســتان و اســتان مطــرح 

ــد. ــد ش خواه

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی
 سمینار روز حسابدار

ــگ و  ــرکل فرهن ــی مدی ــد محب احم
ــی  ــان جنوب ــامی خراس ــاد اس ارش
ــه  ــی را ب طــی حکمــی عبــاس میرزنگوی
ریاســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
قاینــات منصــوب کــرد. در بخشــی از 

ــده اســت: ــم آم ــن حک ای
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد 
تمامــی  از  بهره گیــری  و  متعــال 

کارآمــد  نیروهــای  و  ظرفیت هــا 
بــا  نزدیک تــر  ارتبــاط  و  شهرســتان 
اصحــاب فرهنــگ و هنــر در جهــت رشــد 
و شــکوفایی اعتــای فرهنــگ و هنــر 
ــد باشــید. ــق و مؤی ــی موف اســامی و ایران
ایــن  از  پیــش  میرزنگویــی  عبــاس 
ارشــاد  و   فرهنــگ  اداره  سرپرســت 

بــود. قاینــات  اســامی 

ابالغ حکم ریاست 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان قاینات
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از  یکــی  اخیــر  هفته هــای  طــول  در 
مهم تریــن اخبــار و رویدادهــای قاینــات 
ــود  ــه خ ــردم را ب ــی م ــاً تمام ــه تقریب ــه توج ک
بازتاب هــای  و  واکنش هــا  و  کــرده  جلــب 
بســیاری را نیــز بــه دنبال داشــته اســت، مســئله 
تصادفــات و تلفــات ناشــی از ســوانح جــاده ای در 
محــور قایــن، بیرجنــد کــه در هفته هــای اخیــر 
بســیاری از خانواده هــا در قاینــات و اســتان 

عزیزان شــان  مــرگ  ســیاه پوش  را 
ــه  ــه محــدود ب ــه البت ــرده اســت ک ک
ایــن زمــان خــاص نبــوده اســت و در 
طــول ســال های گذشــته نیــز وجــود 
ــش  ــل افزای ــا به دلی ــته اســت؛ ام داش
ایــن  در  کشــته ها  ایــن  میــزان 
جــاده در اثــر تصادفــات و عــدم حــل 
ــر رفت و آمــد  مشــکات ایــن محــور پ
و در عیــن حــال ســانحه خیز، اکنــون 
ــکار  ــردم و اف ــه م ــورد توج ــتر م بیش
عمومــی قــرار گرفتــه اســت. محــوری 
کــه اکنــون در ذهــن بســیاری از 
شــهروندان قاینــات بــه محــور مــرگ 
همــگان  و  اســت  شــده  مشــهور 
خواســتار توجــه جــدی و ویــژه دولــت 

ــدی  ــری ج ــز و تدبی ــاده حادثه خی ــن ج ــه ای ب
بــرای رفــع و جلوگیــری از تکــرار حــوادث تلــخ 
در آن هســتند. بمانــد کــه برخــی از کســانی کــه 
امــروز در ایــن رابطــه مدعــی بــوده و داد ســخن 
ــد، در روزگاری  ــفا دارن ــاد و اس ــر داده و فری س
مســئولیت هایی  متصــدی  و  مســئول  خــود 
برنامه ریــزی  بــا  می توانســتند  کــه  بوده انــد 
اقدامــات  سرانجام رســاندن  بــه  و  شــروع  و 
ــا  ــون ب ــه اکن ــد ک ــم آورن ــه ای را فراه الزم زمین
ایــن حــوادث تلــخ و تبعــات ناشــی از آن روبــرو 
نباشــیم. در کنــار همــه مســائلی کــه در خصوص 
بهبــود وضعیــت ایــن جــاده بــرای جلوگیــری از 
ــئله  ــود مس ــان می ش ــوادث بی ــن ح ــرار ای تک
ــه الزم  ــن بودج ــود دارد تأمی ــه وج ــی ک مهم
بــرای ایــن امــر اســت کــه بودجــه نســبتاً کان و 
قابــل توجهــی اســت. امــری کــه ســبب گردیــده 
ــن  ــر بدی ــان ام ــیاری از متصدی ــا بس ــت ت اس
ــه و  ــود بودج ــت کمب ــه جه ــه ب ــه و این ک بهان
نیــز بیــان این کــه برخــی مســائل و بحران هــا و 

چالش هایــی مهــم دیگــر مهــم وجــود دارد کــه 
ــز توجــه شــود، عمــًا اقدامــی  ــد بدان هــا نی بای
ــام  ــات انج ــا اقدام ــد و ی ــورت ندهن ــر را ص مؤث
ــکل و  ــدت مش ــا و ش ــا نیازه ــب ب ــده متناس ش
ــای  ــت ج ــد گف ــه بای ــه البت ــد ک ــران نباش بح
بســی تأســف دارد.  بیــان ایــن امــر یعنــی 
ــم  ــی در حک ــه به نوع ــه در رابط ــود بودج کمب
ــکل  ــن مش ــرا ای ــت، زی ــاه اس ــر از گن ــذر بدت ع

ــر  ــت و اگ ــته اس ــود داش ــل وج ــال ها قب از س
ــتندرکاران  ــوص دس ــی به خص ــئولین اجرای مس
ــه و  ــص بودج ــرای تخصی ــا ب ــن اولویت ه تعیی
ــای  ــه درآمده ــل ک ــال های قب ــات، در س امکان
ــود و  ــر ب ــا هنگفت ت ــتر و بودجه ه ــور بیش کش
انجــام چنیــن پروژه هایــی بــا هزینه هــای کمتــر 
ــه ایــن امــر یعنــی  میســر بــود، توجــه جــدی ب
ــوص دو  ــر و به خص ــتر و بهت ــازی بیش ــن س ایم
ــاز  ــون شــاید نی ــد، اکن بانده کــردن آن می نمودن
ــم.  ــف بخوری ــه و... تأس ــود بودج ــود از کمب نب
ــی  ــه برخ ــم توجی ــه بخواهی ــرای این ک ــه ب البت
ــدم  ــرای ع ــه ای ب ــه را بهان ــود بودج ــه کمب ک
می کننــد،  جــاده  ایــن  بــه  جــدی  توجــه 
اســتدالل های  دانســت،  اشــتباه  و  غلــط  را 
بســیاری را بیــان کــرد. امــا در ایــن میــان شــاید 
ــاره یکــی  ــه یــک داســتان و مــورد درب توجــه ب
ــی از  ــرای برخ ــی ب ــای عمران ــر از پروژه ه دیگ
ــه  ــد. هم ــی از لطــف نباش ــور خال ــان ام متصدی
عمرانــی  پروژه هــای  از  یکــی  مــا می دانیــم 

اجــرا شــده در خراســان جنوبــی در  مهــم 
ــوده  ــتان ب ــه اس ــانی ب ــر گازرس ــال های اخی س
اســت. ســال ها قبــل در زمــان دولــت اصاحــات 
ــوب  ــه جن ــه منطق ــانی ب ــث گازرس ــی بح وقت
ــی  ــون خراســان جنوب ــزرگ کــه اکن خراســان ب
ــا برخــی کارشناســان  اســت، مطــرح شــد، گوی
ــی گاز و  ــرکت مل ــت و ش ــف در وزارت نف مختل
ــی کــه  ــه دالیل ســازمان های برنامــه و بودجــه ب
از جهــات مختلــف منطقــی و مقبــول 
ــه  ــانی ب ــید، گازرس ــر می رس ــه نظ ب
ــر و  ــه ب ــیار هزین ــه را بس ــن منطق ای
ــق  ــد ارزش و منط ــل آن فاق در مقاب
ــتند  ــادی الزم می دانس ــره اقتص و به
و البتــه در کنــار آن نیــز عــده ای 
بنــا بــه دالیلــی ایــن امــر یعنــی 
می شــمردند  الزم  را  گازرســانی 
ــب  ــر موج ــن ام ــورت ای ــر ص در ه
ــوری  ــد به ط ــیاری گردی ــث بس مباح
ــی و  ــری نهای ــکان تصمیم گی ــه ام ک
ــود.  ــرده ب ــلب ک ــًا س ــع را عم قاط
از  یکــی  در جریــان ســفر  وقتــی 
ــان  ــه خراس ــه ب ــی رتب ــات عال مقام
ــا  ــه وی ب ــد ک ــرار ش ــه ق ــی ک وقت
توجــه بــه جایــگاه و قــدرت خویــش عمــًا 
نظــر نهایــی را در ایــن رابطــه بدهــد وی در 
مقابــل اســتدالل کارشناســان و متخصصانــی 
ــن  ــادی ای ــی و اقتص ــی، مال ــل فن ــه دالی ــه ب ک
ــی  ــان جنوب ــه خراس ــانی ب ــی گازرس ــدام یعن اق
ــان  ــه را بی ــر می دانســتند، جمل ــه ناپذی را توجی
ــا  ــام بحث ه ــر تم ــی ب ــت پایان ــه توانس ــرد ک ک
ــد و  ــئله باش ــن مس ــون ای ــادالت و پیرام و مج
ــن کار اقتصــادی  ــه » ای ــود ک ــن ب ــه ای آن جمل
نیســت، امــا انســانی هســت«. اکنــون نیــز در این 
مــورد یعنــی در تســریع در دوبانده کــردن جــاده 
ــر  ــی از نظ ــر برخ ــاید در نط ــد ش ــن، بیرجن قای
اقتصــادی بــه صرفــه نباشــد کــه البتــه بــا توجــه 
ــان ها و  ــان انس ــا ج ــر ب ــن ام ــه در ای ــه این ک ب
مســائل و خســارات ســنگین ناشــی از تصادفــات 
روبــرو هســتیم کــه ایــن نظــر را بــه نوعــی باطــل 
می ســازد امــا بــه فــرض این کــه ایــن نظــر 
ــاید  ــت » ش ــد گف ــم بای ــم بازه ــم بپذیری را ه

ــت.« ــانی هس ــاً انس ــا قطع ــد ام ــادی نباش اقتص

10 آذر هــر ســال به مناســبت شــهادت 
مجلــس  روز  به نــام  مــدرس  شــهید 
نام گــذاری شــده اســت. هــر ســال بدیــن 
ــس مراســم  مناســبت و در پاسداشــت روز مجل
در  می شــود.  برگــزار  کشــور  در  مختلفــی 
قایــن نیــز در چنــد ســال اخیــر همــواره رســم 
ــده  ــرف نماین ــه از ط ــت ک ــوده اس ــن ب ــر ای ب
ــزار  ــبت برگ ــن مناس ــمی بدی ــتان مراس شهرس
ــی  ــای فاحت ــب آق ــز از جان ــال نی ــردد. امس گ
در  مراســمی  زیرکــوه  و  قاینــات  نماینــده 
برگــزار خواهــد شــد.   قایــن  آزاد  دانشــگاه 
ــال ها  ــس در س ــت روز مجل ــم گرامی داش مراس
ــدام از  ــرای هرک ــی ب ــل فرصت ــای قب و دوره ه
نماینــدگان آن مقطــع قاینــات و زیرکــوه بــوده 
اســت کــه ضمــن دفــاع از عملکــرد خویــش بــه 
ــده  ــا و ترســیم چشــم انداز آین تشــریح برنامه ه
ــد و نقطــه نظــرات و دیدگاه هــای خــود  بپردازن
به خصــوص  مختلــف  مســائل  مــورد  در  را 
مســائل مهــم منطقــه و شهرســتان بیــان کننــد. 
قطعــاً آقــای فاحتــی نیــز به خصــوص باتوجــه 
بــه برخــی مســائل و نیــز انتقــادات گاهــی تند و 
شــدید کــه در مــورد عملکــرد وی در دوران یک 
ســال و انــدی کــه از نمایندگــی وی می گــذرد، 
از جانــب برخــی بیــان می شــود، ســعی خواهــد 
ــن فرصــت   ــری از ای ــار بهره گی ــا در کن نمــود ت
بــرای تشــریح اقداماتــش بــرای مــردم به نوعــی 
پاســخی بــه منتقدانــش را نیــز بدهــد. از ســوی 
دیگــر امســال آقــای فاحتــی باتوجــه بــه 
ــس  ــی مجل ــال نمایندگ ــن س ــه در دومی این ک
ــر از ســال قبــل درخصــوص  ــرار دارد، جدی ت ق
برگــزاری ایــن مراســم  ورود پیــدا خواهــد 

ــب وی در  ــده از جان ــات انجام ش ــرد و اقدام ک
ــر اســت.  ــن ام ــای ای ــی گوی ــورد به خوب ــن م ای
ــی  ــوای سیاس ــال و ه ــا و ح ــه فض ــه ب باتوج
ــا  ــان گروه ه ــدا و پنه ــای پی ــات و رقابت ه قاین
ــات و  ــی در قاین ــف سیاس ــای مختل و جریان ه
برخــی اقدامــات از ســوی برخــی افــراد منتســب 
بــه ایــن جریان هــا کــه متأســفانه فضــای 
ایجــاد کــرده  سیاســت زده ای را در قاینــات 
اســت، همــواره برگــزاری ایــن گونــه مراســم ها 
ــی  ــای مختلف ــع گیری ه ــا و موض ــا واکنش ه ب
ــوده اســت.  ــا همــراه ب ــراد و گروه ه از ســوی اف
ــای فاحتــی ســال گذشــته در ســخنانی در  آق
مراســمی کــه بــرای گرامی داشــت روز مجلــس 
ــان منتقــد  البتــه از جانــب برخــی از اصول گرای
ــام  ــان نظ ــت حامی ــوان » نشس ــت و باعن دول
اســامي و رهبــري بــا موضــوع بررســي تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــي، اقــدام و عمــل از ســوي 
ــت«  ــامي و والی ــام اس ــان نظ ــي از حامی جمع
در دانشــگاه آزاد قایــن برگــزار شــد در ســخنانی 
ضمــن آن کــه خواســتار اتحــاد و وحــدت میــان 
ــه  ــف در منطق ــاي مختل ــاي و گرایش ه نیروه
شــد، گفــت: » برخــي آنقــدر بــر طبــل اختــاف 
ــاح   ــاح و آن جن ــن جن ــا ای ــه گوی ــد، ک مي کوبن
تفــاوت ماَهــَوي در بحــث نظــام و ملــت دارنــد 
نظــام  به عنــوان حامیــان  اگــر جلســه اي  و 
و انقــاب معرفــي مي شــود و از حضــور در 
ایــن جلســات عذرخواهــي مي کننــد. مگــر 
دوســتان اصاح طلــب مــا ماهیــت ارزشــي 
نظــام اســامي و قانــون اســامي را قبــول 
ندارنــد؟ مگــر مبــارزه بــا اســتکبار و اســتبداد را 
قبــول ندارنــد؟ مگــر قبــول نداریــم کــه اقتصــاد 

مقاومتــي جــز بیانــات رهبــر انقــاب اســت، کــه 
بــه دولــت و بــه مجلــس تکلیــف مي کنــد کــه 
ایــن موضــوع را پیگیــري کنیــد کــه منفعتــش 
بــه مــردم برســد. به عنــوان خــادم مــردم 
ــم  ــد و خواهــش مي کن ــوه تأکی ــات و زیرک قاین
ــن  ــد. در همی ــار بگذاری ــات را کن ــن اختاف ای
ــوت  ــف دع ــلیقه هاي مختل ــه س ــه از هم جلس
شــد و بــه تــک تــک نامزدهــاي انتخاباتــي نامــه 
ــه همــه دوســتاني کــه شــخصیت  زده شــد و ب
ــه  ــد و ب ــه زده ش ــتند، دعوت نام ــي داش سیاس
ایــن جلســه دعــوت شــدند. وي گفــت: به عنــوان 
ــال  ــه در س ــم ک ــرح مي کن ــودم مط آرزوي خ
مجلــس  روز  گرامي داشــت  به عنــوان  آینــده 
شــاهد ایــن باشــیم کــه همــه دوســتان بــا همــه 
ــند.«  ــته باش ــور داش ــي حض ــاي سیاس نگرش ه
و اکنــون پــس از گذشــت یــک ســال و در 
جلســه ای کــه ایــن بــار نماینــده قاینــات و 
زیرکــوه خــود به عنــوان برگزارکننــده آن مطــرح 
می باشــد، وی به نوعــی به دنبــال ایــن اســت 
ــات  ــذر از اختاف ــی گ ــه پل ــن جلس ــه از ای ک
ــوع  ــه در ن ــه البت ــازد، ک ــدت بس ــاد وح و ایج
ــر و پســندیده اســت،  ــل تقدی خــود اقدامــی قاب
ــا و  ــراد و چهره ه ــایر اف ــا س ــه آی ــد ک ــد دی بای
گروه هــای منطقــه، حاضــر بــه شــرکت در 
ــا ایــن مراســم  ایــن جلســه خواهنــد شــد؟ و آی
و اقدامــات و تاش هــای آقــای فاحتــی در 
ایــن راســتا می توانــد قــدم اول بــرای رفــع 
برخــی اختافــات و درگیری هــا در قاینــات 
کــه عمــًا باعــث پدیدآمــدن برخــی مشــکات 
و قفل شــدن و بــه بــن بست رســیدن برخــی 

ــد؟ ــت، باش ــده اس ــات ش ــائل در قاین مس
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اقتصادی نیست، اما انسانی هست 

کـه  مهمـی  مسـئله 
تأمیـن  دارد،  وجـود 
بـرای  الزم  بودجـه 
)دوبانده کـردن  امـر  ایـن 
جـاده قایـن، بیرجنـد( اسـت 
و  کالن  نسـبتًا  بودجـه  کـه 
قابـل توجهـی اسـت. در ایـن 
در  تسـریع  در  یعنـی  مـورد 
قایـن،  جـاده  دوبانده کـردن 
بیرجنـد شـاید در نظـر برخی 
به صرفـه  اقتصـادی  نظـر  از 

توجـه  بـا  البتـه  کـه  نباشـد 
بـا  امـر  ایـن  در  این کـه  بـه 
و  مسـائل  و  انسـان ها  جـان 
از  ناشـی  سـنگین  خسـارات 
تصادفـات روبرو هسـتیم که 
ایـن نظـر را بـه نوعـی باطـل 
فـرض  بـه  امـا  می سـازد. 
هـم  را  نظـر  ایـن  این کـه 
بپذیریـم، بازهـم بایـد گفـت 
» شـاید اقتصادی نباشـد اما 

هسـت.« انسـانی  قطعـًا 

نگاهی به مراسم گرامی داشت روز مجلس در قاین:

 آیا گام اول به سوی وحدت 
در قاینات برداشته خواهد شد؟


