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راهپیمائی اربعین؛
امروز دنیای اسالم»
شدید
«نیاز
ِ
ِ
و وظیفهی نهادهای مسئول
ادامه از صفحه اول:

* هشیاری و بصیرت عمیق جوانان شهر بصره

وقتی جوانان شهر بصره ،در حرکتی نمادین ساختمان کنسولگری کشورمان
را  -که در آتش توطئه آمریکائی-سعودی و با عملگی عناصر حزب بعث و
سازمان منافقین سوخت  -آب و جارو کردند و دوباره با دستان خود پرچم
مقدس کشورمان را باال بردند ،همین هشیاری و بصیرت عمیق خود را به رخ
دشمنان محور مقاومت کشیدند.

از زبان سید ابوالفضل رضوی؛ معاون «توسعه روستائی و مناطق محروم»

گوشهای خدمات جمهوری اسالمی در روستاها
قسمت دوم (پایانی:
* اشاره:
در شماره گذشته بخش اول
گفتوگوی «وحید عظیمنیا»
خبرنگار میزان با «سید ابوالفضل
رضوی» معاون «توسعه روستائی
و مناطق محروم» در دولتهای
یازدهم و دوازدهم را خواندیم و
در ادامه بخش دوم این گفتگو
تقدیم می شود:
* *  ۷۵درصد جمعیت
روستائی آب آشامیدنی
سالم دارند
* پرسش :درباره شاخص دوم
یعنی آب بفرمایید .وضعیت روستاها
درباره این شاخص چگونه است؟

* ماجرای تشکیل دولت عراق و سه بر هیچ به نفع ایران
حاال که محور غربی-عربی-عبری قافیه را در عرصه سیاسی عراق(در بحث
تعیین سران سیاسی کشور اعم از رییس پارلمان ،رییس دولت و رییس
کشور) باخته و به تعبیر کارشناسان ماجرای تشکیل دولت سه بر هیچ به نفع
ایران تمام شد ،معلوم گردید که پیوندهای همه جانبه دو ملت ایران و عراق،
عمیقتر از ان است که با سناریوسازیهای خبیثانه صهیونیستها و پولهای
آغشته به خون سعودیها دچار خدشه جدی شود.
بهبیاندیگر،چهبهلحاظسیاسی،چهبهلحاظفرهنگیوچهبهلحاظاجتماعی،
همه چیز مهیاست که رویداد عظیم اربعین ،امسال (که اولین مراسم اربعین بعد
از پایان حکومت خودخوانده داعش در عراق است) پرشورتر و دشمنشکنتر از
همیشهبرگزارگرددومحورمقاومت،درکناربارگاهمطهرحضرتاباعبدالله(ع)،
بار دیگر اقتدار و اتحاد خود را به رخ جهانیان بکشد.

* مسئولین برای دغدغه نوسانات ارزی چارهای اندیشی كنند
اما دغدغهای که امسال در مسیر برگزاری این رویداد عظیم خودنمائی
میکند ،بحث نوسانات ارزی و گران شدن قابل مالحظه هزینههای این سفر
عبادی -سیاسی نسبت به ادوار گذشته است .این دغدغه البته بسیار ملموس
و عینی است و الزم است که در فرصت باقی مانده ،به طور جد و به هر شکل
ممکن برای تعدیل آن چارهای اندیشیده شود.
گرچه عاشقان اباعبدالله (ع) برای حضور در مراسم بیعت ساالنه با حضرت
ثارالله (ع) ارادههائی سخت و قاطع دارند و همه تالش خود را برای مشارکت
در این مراسم به کار میبندند (با وجود همه مضایق مادی این روزها) ،لیکن
بخش عمده مسئولیت در این میان ،متوجه مسئوالن و دستگاههای حاکمیتی
است که موانع ایجاد شده را با برنامهریزیهای جهادی به حداقل برسانند.

* پیام اربعین امسال «ایستادگی و عزت ملت ایران در کنار محور
مقاومت» است
در شرایطی که دشمنی نظام سلطه علیه ملت ایران در ماههای اخیر از زیر
دستکشهای مخملین به طور کامل بیرون آمده و عریان شده ،در وضعیتی
که تروریسم نظام سلطه علیه کشورمان در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و حتی ترور
کور(جنایتتروریستیاهواز)رخنمائیکردهاست،رویدادعظیماربعینامسال
وجه «نمادین» پررنگتری از همیشه خواهد داشت .اربعین امسال قرار است
مخابرهکننده پیام ایستادگی و عزت ملت ایران در کنار سایر ملل محور مقاومت،
به نظام سلطه باشد و آثار و دستاوردهای آن بیش از همیشه مورد نیاز است .پس
اغراق نیست که تالش برای برگزاری هر چه باشکوهتر رویداد اربعین امسال را در
حد مجاهدت در جبهههای جنگ هشت ساله مهم و موثر بدانیم.
قطعا کلیه دستگاههای حاکمیتی جمهوری اسالمی که میتوانند در این قضیه
نقشآفرین باشند ،اگر بنا به در نظر گرفتن منافع ملی کشور باشد ،باید نهایت
توان خود را در راه خدمت رسانی به رویداد اربعین به کار گیرند ،لیکن روی
سخن ما در اینجا بیشتر متوجه نهادهای انقالبی چون سپاه پاسداران و بسیج
مستضعفین است.

* سپاه و بسیج پای کار هستند
سپاه و بسیج سرمایه انسانی عظیم و امکانات لجستیک چشمگیری برای
سازماندهی رویدادهای عظیم دارند و همواره در گرهگاههای کشور و هر
جائی که مسئلهای در سطح ملی باید اجرا شود ،پای کار هستند و توان
سازماندهی باال و مدیریت یکپارچه و متمرکز هم امتیازاتی است که توان
اجرائی گستردهای به این دو نهاد انقالبی بزرگ میبخشد.
استفاده از ناوگان ترابری برای جابه جائی زائران اربعین ،برپا کردن اقامتگاههای
موقت ،ساماندهی دستههای بزرگ زائرین که با سازماندهی و نظمبخشی و
تجمیع ،منجر به کاهش هزینههای فردی خواهد شد ،رایزنی با مقامات و
گروههای عراقی برای کاستن از هزینههای جانبی زائران و...بخشی از کارهائی
است که با توجه به پتانسیلهای این دو نهاد انقالبی قابل حصول است.

* سرمایهگذاری بر اربعین ،از منافع استراتژیک ملی است
در مجموع باید گفت ،سرمایهگذاری بر رویداد عظیم اربعین ،با همه ابعاد
اعتقادی ،فرهنگی و سیاسی آن ،سرمایهگذاری بر منافع استراتژیک ملی است.
دستاوردهای عظیم اربعین با هیچ مالک و معیار مادی قابل ارزیابی نیست،
به ویژه امسال ،بعد از همه توطئههای پیچیدهای که از دی ماه سال گذشته
برای وارد کردن آسیب جدی به کشور اجرائی شد و تا به امروز ادامه دارد و
آخرین مورد آن ریختن خون هموطنان بیگناه در اهواز بود (و البته تروریسم
اقتصادی که محور خباثت علیه کشورمان رقم زده) بیش از همیشه الزم
است پیام ایستادگی ملت ایران و سایر ملتهای محور مقاومت ،کوبندهتر
از همیشه به محور غربی-عبری-عربی ارسال شود.
وظیفهی شرعی ،اخالقی و سیاسی تک تک نهادهای مسئولی که به نوعی
میتوانند در ماجرای اربعین نقش آفرین باشند ،ایجاب میکند که کمک به
حل مشکالت زائران اربعین را در اولویت کاری خود قرار دهند.
با تشكر از «شهید خبر»

رضوی :با جرأت عرض میکنم
 ۷۵درصد جمعیت روستائی آب
آشامیدنی سالم دارند و  ۴هزار و ۵۰
روستا تحت پوشش آب رسانی قرار
دارند.
* *  ۳۰۰میلیون دالردر
بودجه برای آب شرب
روستائی در سال ۹۷
* پرسش :البته با استجازه از
مقام معظم رهبری که ایشان موافقت
فرمودند
رضوی :بله برداشت از صندوق ملی
برایامورغیرپیشبینیشدهدرقانون،
حتما باید مجوز رهبری داشته باشد.
چون دولت میخواست برداشت
کند و باید ضمانت میداشت،
ضمانت را سازمان برنامه و بودجه
یعنی دولت انجام داد .امسال هم
 ۳۰۰میلیون دالر در بودجه  ۹۷برای
آب شرب روستائی هست ،باید به
بحث منبع آب هم فکر کرد.
* پرسش :وضعیت آب رسانی به
روستاها در چه وضعیتی قرار دارد؟
رضوی ۷ :هزار روستا تحت پوشش
آب رسانی قرار گرفته است.
* *  ۹۳درصد جمعیت
روستائی کشور از جاده
آسفالته برخوردارند

* پرسش :به شاخص سوم یعنی
راهها اشاره بفرمایید؛ چند درصد
روستاها از راه مواصالتی برخوردار
هستند؟
رضوی :در بحث راه روستائی امروز
 ۹۳درصد جمعیت روستائی کشور
از جاده آسفالته برخوردارند ،اما یک
بحث وجود دارد حتما باید این جاده
روستائی آسفالت شده ،بازسازی
و نوسازی و تعریض شود ،عمر
این جادهها زمانی بوده که ماشین
به روستاها خیلی کم رفت و آمد
داشت ،امروز باید جاده را به گونهای
تنظیم کرد که ماشینهای زیاد رفت و
آمد داشته باشند.
* * معادل  ۸هزار میلیادر
تومان فضای آموزشی

معطل در روستاها داریم
* پرسش :درباره شاخص چهارم
یعنی فضای آموزشی بفرمایید.
وضعیت چگونه است؟
رضوی :متاسفانه فضای آموزشی
در روستاها به دلیل اینکه جمعیت
روستائی خالی شده و بیرون آمده
زیاد است .فضای آموزشی به لحاظ
تعداد کم نداریم ،اما به دلیل برخی
عوامل از جمله مهاجرت روستاییان
بسیاری از فضاهای آموزشی بیکار
مانده است ،بر طبق برآورد انجام
شده در استانها معادل  ۸هزار
میلیارد تومان فضای آموزشی معطل
مانده که باید به فروش برسد و فروش
نمیرود .ما برای این پیشنهاد و

طرح داریم و به همکاران آموزش
و پرورش میگوییم این فضای
آموزشی را بفروشید ،آنها حرف
درستی میزنند میگویند اگر این
را بفروشیم به حساب خزانه میرود
در حالی که باید به حساب ما واریز
شود .ما میگوییم باالخره در اقتصاد
کالن کشور نقش میبندد ،امروز اگر
این  ۸هزار میلیارد تومان را به فروش
برسانند به جرأت میتوان گفت مردم
روستاها آن را خریداری میکنند و
یک یا دو خانه مسکونی برای آنها
میشود.
* پرسش :یک نکتهای هم که
است اینکه اگر این فضاها به فروش
برود در آینده اگر به دلیل توسعه نیاز به
مدرسه باشد باید مجددا این فضاها
خریداری شود...
رضوی :دولت یک ریال نه برای
ساخت و نه برای زمین هزینه نکرده
است و االن حتی درمانگاههائی که
میخواهند ساخته شود ،زمین آن
را مردم میدهند .مثل شهر نیست،
مردم روستا بزرگوار هستند بنابراین
از این جهت الزم هم باشد باز مردم
تامین میکنند .به جرأت میگویم
اگر حتی مردم ببینند کیفیت آموزشی
بچه هایشان خوب خواهد شد در
ساخت هم کمک میکنند.
* * بیش از  ۹۹درصد
روستاها مشکل فضای
آموزشی ندارند
* پرسش :اگر بخواهیم درصدی
بگوییم چند درصد روستاهای کشور
مشکل فضای آموزشی دارند؟
رضوی :از نظر فضای آموزشی،
فضا از کیفیت جدا میشود .زیر یک
درصد روستاها مشکل کمبود فضای
آموزشی در کشور دارند .ممکن
است در برخی روستاها این درصد
تفاوت کند؛ من معدل را گفتم.
* * تمامی روستاهای
کشور تحت پوشش
خانه بهداشت هستند
* پرسش :درباره آخرین شاخص
یعنی خانه بهداشت هم بفرمایید که
چند درصد روستتاها مشکل خانه
بهداشت دارند؟
رضوی :درباره این شاخص ،تفاوت
روستا و آبادی لحاظ میشود .تمامی
روستاهای کشور تحت پوشش خانه
بهداشت هستند .در خانه بهداشت
حداقل باید یک نفر دائم مستقر باشد
که برای دولت هزینه دارد .ما  ۲هزار و
 ۶۰۰مرکز دهستان در کشور داریم.
هر دهستان متوسط  ۲۴روستا و آبادی
در آن است ،متوسط فاصله روستاها
با مرکز دهستان  ۲۵کیلومتر است.
اگر بخواهیم در هر روستای زیر ۲۰
خانوار خانه بهداشت بگذاریم باید
یک حقوق بگیر سازمان بهداشت و
درمان در آنجا بگذارد.
* * نرخ سواد

روستائیان قبل از انقالب
زیر  ۱۰درصد بود
* پرسش :به صورت تفکیکی به

شاخصها اشاره کردیم .حال بعضا
برخی ها این شبهه را مطرح می کنند
که اگر انقالب اسالمی هم نبود گذر
زمان باعث میشد این خدمات ارائه
بشود؛ به نظر شما واقعا چنین هست؟
یعنی اگر حکومتی بجز انقالب
اسالمی هم بود چنین خدماتی ارائه
میشد؟ البته باید ارائه این خدمات
را در کنار پرداخت هزینه استقالل و
آزادی دید.
رضوی :عمر حکومت پهلوی بیش
از نیم قرن بود عمر حکومت ما ۴۰
سال است .با نگاهی به خدمات
ارائه شده در عمر رژیم طاغوت و
جمهوری اسالمی ایران میتوان به
این سوال پاسخ داد.
* پرسش :مصداقی بفرمایید
رضوی :نرخ سواد روستاییان در قبل
از پیروزی انقالب زیر  ۱۰درصد
بود .روستاهای دارای برق به یک
درصد نمیرسید (که االن کمتر از
یک درصد محروم از برق هستند).
جمعیت روستائی در آن زمان ۶۸
درصد و قالب بر جمعیت شهری
بود؛ برای  ۶۸درصد چقدر جاده
آسفالته بود؟ تعداد روستاهای دارای
جاده آسفالته در آن دوران بیش از
نیم قرن ،به تعداد انگشتان دست
میرسد .بسیاری از این روستاها
هم محل تفریح اثرگذاران آنجا
بوده نه برای مردم آنجا .گر تعداد
روستاهای دارای آب لوله کشی آن
زمان را بخواهیم بگوییم قطعا کمتر
از  ۵روستا دارای آب لوله کشی بود.
در بحث فضای آموزشی بسیاری از
روستاها یا معلم یا فضای آموزشی
نداشتند .از نظر درصد فضای
آموزشی آن زمان و االن چقدر بوده
است؟ قطعا آن زمان فضای آموزشی
زیر  ۱۰درصد بود ،خانه بهداشت هم
نبود ،بنابراین از این مسئله مقایسه
کنیم عمر نیم قرن با یک عمر کمتر از
نیم قرن و جمعیت باالی  ۶۰درصد
و جمعیت زیر  ۳۰درصد ،توجه شده
است .در بخش گازرسانی در گذشته
کمتر شهرها شاید حدود  ۱۰شهر
گازرسانی شده بود ،اما االن باالی
 ۷۰درصد روستاهای  ۲۰خانوار به
باال گازکشی است .باالی  ۷۰درصد
یعنی نزدیک به  ۸۰درصد ،تا دولت
یازدهم نزدیک  ۴۰درصد گازکشی
شده بود ،گازکشی در دولت یازدهم
و دوازدهم بیش از گازکشی در تمام
دولتهای بعد از پیروزی ،هیچ
روستای گازکشی شده نداشتیم .این
کارها در روستاها انجام شده است.
* * سیاسیت رژیم طاغوت
این نبود به قشر روستائی
توجه شود

* پرسش :ابهامی که وارد میکنند
میگویند اگر هر حکومت دیگری
بود  ۴۰سال کافی بود تا این اقدامات
را انجام دهد؛ واقعا چنین است؟
رضوی :گوینده این سخن یا عالم به
برنامه نیست یا عالم به تاریخ نیست،
همه آن چیزی که وجود دارد مربوط
به سیاستگذاری و برنامهریزی
است .شما وقتی تاریخ آن وضعیت
را میبینید اصال سیاست بر این

نبوده که توجه به قشر روستائی
بشود اگر میخواست بشود در آن
زمان  ۹۷هزار روستا حدودا داشتیم.
سیاستی اجرا نمیشد که نزدیک ۳۰
هزار روستا و آبادی خالی شود.
اگر میخواست سیاستی اجرا شود
مگر اینها نگفتند که ما نهضت
سوادآموزی داریم ،مگر نگفتند سپاه
دانش داریم .سپاه دانش برای کجا
قرار بود باشد .چرا نرخ سوادآموزی
در روستاها زیر  ۱۰درصد بود .در
این قضیه آن چیزی که سیاست بود،
اجرا بود .حال آن کس که میگوید
قاعدتا سیاستهای برنامهای و
سیاستهای سیاسی نظام قبل را
یا از آن بی اطالع است یا ان شاء
الله سالمت باشد! بنابراین از این
جهت سیاست نظام جمهوری
اسالمی توجه به روستاها و مناطق
محروم است .یادتان باشد در اولین
روزهای سال  ۵۸امام (ره) فرمان
تشکیل جهاد سازندگی دادند و
مشخصا هم فرمودند :به توسعه
روستاها بپردازید .این سیاست بود
حاال اینکه ما سیاستگذاری خوب
و کامل انجام دادیم یا نه بحث
دیگری است.
* * عبور از کمیت به کیفیت
* پرسش :از فحوای مطالب
شما ،میتوان استخراج کرد که در
چهل سالگی انقالب دیگر از کمیت
خدمات رسانی سخن گفته نمیشد
چرا که این حوزه به اتمام رسیده و
االن بحث کیفیت خدمات رسانی
مطرح میشود...
رضوی :بله .قطعا همین طور
هست .قبال برای برق روستا به
روشنائی میپرداختیم حاال که
میخواهیم توسعه پیدا کنیم باید
روستاها برق صنعتی داشته باشند،
یعنی اگر شما میخواهید بروید
کارخانهای در روستا ایجاد کنید
باید برق صنعتی داشته باشد ،وقتی
برق صنعتی نداشته باشد معنا ندارد؛
روستا تخلیه میشود ،وقتی شما
میخواهید کارخانه آرد به روستا
بدهید نیاز به برق صنعتی دارد ،اگر
کسی بخواهد خودش هزینه کند
آنوقت چند برابر میشود ،مسئله دوم
دیگر لولهکشی بحث ما نیست بلکه
بحث ما وجود آب شرب مطلوب
است ،خشکسالیها سبب شده
بعضی از روستاها در لوله کشی
هایشان آب وجود نداشته باشد،
لوله کشی دارند ،اما آب نیست،
پس ما باید آب شرب روستاها
را تأمین کنیم .بنا بر این است که
روستاها را تولید وار بدانیم ،در
روستاها غیر از مواد خام ،فرآوری
و صنایع تبدیلی ایجاد شود ،صنایع
تبدیلی و فرآوری نیاز به تردد بیشتر
دارد پس نیاز به بازسازی و نوسازی
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
* * جمهوری اسالمی برای

خدمترسانی به قشر کمتر
برخوردار کم نگذاشته است

* پرسش :شما به عنوان معاون
«توسعه روستائی و مناطق محروم»
قوه مجریه که  ۱۲سال هم در قوه
مقننه بوده اید بفرمایید خدمات
رسانی جمهوری اسالمی ایران به
مردم از جمله مناطق کمتربرخوردار
چگونه بوده است؟
رضوی :بین خودم و خدای خودم
عرض میکنم و کاری به اینکه
عدهای راضی باشند یا نباشند
ندارم ،نظام جمهوری اسالمی برای
خدمترسانی به قشر کمتربرخوردار
جامعه هیچ کم نگذاشته است .بسیار
هزینه کرده ،اما در بعضی موارد یا به
دلیل اینکه اول انقالب بوده یا اینکه
احساس و عاطفه بر عقل و علم غلبه
پیدا کرده ،بهرهبرداری متناسب با
هزینه انجام نشده است .مثال بارز
آن در بحث برقرسانی است زمانی
که برق روشنائی مطرح بود میدیدند
که مثال  ۹۹درصد گندم کشور در
روستاها تولید میشد یا تمامی
میوههای مورد مصرف مردم شهر و
روستا ،در روستا تولید میشد .اگر
ما توجه میکردیم در همان زمان
برق صنعتی میبردیم و کارخانههای
کوچک آردسازی ایجاد میکردیم و
کارخانههای تولید کنسرو و کمپوت
و آبمیوهگیری ایجاد میکردیم .پس
ما اگر برق صنعتی را همان زمانی
که برق روشنائی را بردیم میبردیم
وضع قشر غالب روستائی ما خیلی
خوب بود .آبادانی روستائی ما خوب
بود ،امروز حاشیه نشینی شهرها را
نداشتیم .حدود  ۶۰درصد از حاشیه
نشینهای شهرها روستاییان وعشایر
هستند .این ناشی از این مسئله است.
اگر آن زمان تصور میکردیم باید به
کیفیت جاده توجه شود که این بار
بیاید و برود ،وضعیت خیلی بهتری
را داشتیم .یا در بحث آموزشی امروز
نرخ سواد روستاییان در کشور نزدیک
 ۸۰درصد است ،پس میبینیم با آن
زمان چقدر فاصله داریم ،آن زمان
زیر  ۱۰درصد بود االن  ۸۰درصد
است .اما مسئله سواد فقط مطرح
نیست ،کیفیت آموزشی مهم است.
نباید بچه روستائی از کیفیت آموزشی
نسبت به بچه شهری کمتر برخوردار
باشد .مدرسه ساختیم فضاسازی
کردیم ،اما به کیفیت آن توجه نشد.
* *  ۲هزار و  ۶۰۰مجموعه
آموزشی در دهستانها
ایجاد میشود

* پرسش :برای این مشکل
تدبیری اندیشیده شده است؟

جادههای روستائی داریم ،االن باید
در سیاستگذاری به بحث اصالح،
تعریض جاده روستائی توجه اشت،
االن جاده روستائی با عرض  ۶و
 ۸متر جواب نمیدهد ،حتما باید
این جاده به عرض دو برابر مقدار
خود توجه شود .در سرشماری سال
 ۱۳۵۵جمعیت روستائی کشور
 ۶۸درصد و جمعیت شهری کشور
 ۳۲درصد بود ،اما در حال حاضر
معکوس شده است ،به دالیل
مختلف از جمله مهاجرت ،تبدیل
روستا به شهر .تعداد شهرها را سال
 ۵۵ببنید امسال هم ببنید ،تصورم
این است که نزدیک به  ۴۰۰درصد
تعداد شهرها نسبت به سال  ۵۵رشد
کرده باشد این یعنی همه مکانهای
روستائی تبدیل به شهر شدهاند.
مسئله دیگر حوزه وسعتی و مساحتی
شهرها افزایش پیدا کرده ،بسیاری از
روستاها متأسفانه در حریم شهرها

رضوی :بله خوشبختانه با سازمان
برنامه و بودجه و وزارت آموزش و
پرورش همکاری کردیم که برای
افزایش کیفیت آموزشی دانش آموزان
در همه  ۲هزار و  ۶۰۰دهستان کشور
یک «مجموعه آموزشی» ایجاد کنیم
به طوری که دولت با سرویس مجانی
دانشآموزان روستای دهستان را
صبح به مدرسه ببرد و عصر به خانه
برگرداند و این مژده را حتما میدهیم
که پذیرفتند .ما میگوییم وزارت
ورزش به جای اینکه بخواهد در هر
روستا به عنوان مثال برای کتابداری
صد میلیون تومان کتاب و فضا
ایجاد و یک نفر استخدام کند ،جمع
این صد میلیون در یک دهستان که
 ۲۴روستا دارد  ۲میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان میشود و با این رقم در
دهستان میتوان یک فضای آموزشی
و فرهنگی ایجاد کرد.

قرار گرفتهاند ،در شهر تهران به
روستاهای کن و سلقان سری بزنید،
در حریم شهر تهران قرار گرفتهاند،

* پرسش :این  ۲هزار و ۶۰۰
مراکز آموزشی در دهستانها تا چه
زمانی نهائی میشود؟

آموزشی در روستاها توجه شود.

رضوی :به دنبال آن هستیم که ان شاء

اما برای چهلمین سال باید عدالت
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الله حداکثر در یک برنامه  ۳ساله
انجام شود.
* پرسش :یعنی تا پایان دولت
دوازدهم؟
رضوی :ان شاء الله.
* * ایجاد مجموعههای
درمانی
* پرسش :برای افزایش کیفیت
ارائه خدمات درمانی هم برنامهای
پیش بینی شده است؟
رضوی :بله به حمدلله برای خدمات
درمانی هم همین فکر را میکنیم،
برای خدمات رفاهی هم مانند
ورزشی و تفریحی همین وضعیت
را داریم .یکی از مسائلی که وجود
دارد اینکه یک روستائی میخواهد
بعضی از درمانها در همان نزدیکی
محل سکونت انجام شود ،وقتی دو تا
 ۳پزشک متخصص در آنجا مستقر
کنیم مانند دندانپزشکی .جدا از
بحثهای تخصصی ،روستائیان به
پزشک قلب کمتر نیاز دارند تا پزشک
چشم ،دندان و فیزیوتراپی؛ بنابراین
باید اینها را مستقر کنیم و وسایل
راحت رفت و آمد داشته باشند آن
وقت عدالت اجرا میشود که من با
شخص وزیر بهداشت و درمان آقای
هاشمی صحبت کردم ایشان گفت
این نیاز جدی ما بود.
* * مشکل شنود و گفت
* پرسش :همانطور که رهبر
انقالب فرمودند فعال دشمن از
ابزار رسانه استفاده میکند و با
تصویرسازی غلط سعی میکنند
ّ
افکار ملت ایران را منحرف کنند ،به
نظر شما رسانهها چه نقشی در بیان
خدمات جمهوری اسالمی ایران و
مقابله تصویرسازی غلط دارند؟
رضوی :رسانهها نقش مهمی در
فضاسازی و در تصمیم سازی دارند؛
تصمیمگیر نیستند ،ولی تصمیمساز
هستند بنابراین خواهش میکنم
سمت و سوی خدمات به مردم را
به سمت و سوئی ببرید که هر چه
بیشتر با تفکر و تعقل و صداقت
همراه باشد و رسانههای میتوانند
با صداقت به روشن شدن حقایق
کمک کنند .اولویت دادن به حل هر
یک از مشکالت مهم است .واقعیت
امر است که امروز یکی از مشکالتی
که سر راه کشور است تقریبا شنود و
گفت مقامات با مردم کمتربرخوردار
جامعه کم رنگ شده است .اینکه
من تأکید میکنم و اول شنود و بعد
گفت را میگویم ،توجه دارم؛ یعنی
مقام اول باید بشنود و بعد بگوید،
ولی متأسفانه ما عادت کردیم برویم
سخنرانی کنیم و بعد بگوییم من چون
جای دیگری برنامه دارم خداحافظ.
فضا را به سمت و سوئی ببرید که
همه مقامات کشور شنود و گفت را
تقویت کنند و در برابر آنچه میگویند
مسئولیت داشته باشند ،تکلیف خود
را مشخص کنند و مردم هم از آنها
مسئولیت بخواهند ،سوم به مردم
میدان بدهیم که در واقع برایمان
آینه باشند ،یعنی مردم آنقدر راحت
باشند که ما خودمان را در مردم
ببینیم ،اگر ما خود را در مردم دیدیم
آن وقت است که خیلی سریعتر،
صحیح تر ،بهتر و منطقیتر مشکل
مردم را حل میکنیم ،چون خود را در
مردم دیدیم.
* پرسش :در پایان مجدد از شما
سپاسگزارم که با وقت خودتان را در
اختیار ما قرار داید و با سعه صدر به
سواالت ما پاسخ گفتید.
رضوی :من هم از شما و از
همکارانتان در این مجموعه تشکر
می کنم و برایتان و برای همه مردم
ایران آرزوی سالمتی دارم.

