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18شماره- »ايتوسعهنمونهمناطق«هايگزارشمجموعه
سفرنامه سفلی؛ ایران فردا

.سالی و دروغ دور بداردشمن، خشکشراین کشور را از؛بارخدایا

رود اي ساربان آهسته ران کارام جانم می
نشینی با جناب اقاي دکتر کالنتري، وزیر اسبق کشاورزي و مسول پروژه احیاي دریاچه مهواسطه چند سالی است که به

م ه بودآشنا شدابی و تغییر اقلیم ایران و حرکت به سوي حشکیبا مساله کم،در جلسات کاريدر دولت تدبیر و امیدارومیه
با ،بوددریاچه بختگان ي نامشکه روزمارس نهاداي در استان فو ترك خوردهقدم بر خاك خشکیدهکهوقتیقثط ولی 

وقتی شالیزارهاي دیروز و .دمآن را لمس نموو با تمام وجودمعمق فاجعه را درك کردم،خوانگوشت و پوست و است
هايسرنوشت شالیزارها، ناخودآگاهدیدممیاستان فارسکویرهاي فردا را در منطقه کربالِید شاهاي خشک امروز و زمین

سالی به حشکدیو رد، ایا جلوي چشمانم رژه رفت و هراسی عجیب در درونم خانه ک،زادگاهم در استان مازندرانسرسبز
یشان هادر زیر برگها سالهی فقر را که سیا،همماالِروي خواهد کرد، ایا رونق و سرسبزي ظاهري شمنجا هم پیشآ

ام، از ایران. دور باد چنین فرجام شومی از زادگاهم، وطنم، سرزمین مادري....... 1.، از بین خواهند رفتاندمخفی کرده

منابع تجدید به سراغدقتی و ناکارآمدياهد بود اگر به سیاق گذشته با کمخوسفري به اینده ایران گر تداعی،سفر به سفلی
آینده نیز تعلق هايو نسلمافرزندانکه به ذیرمان برویم، سفلی آینده ایران خواهد بود اگر پیش از تمام شدن آب و نفتناپ

که وداز دانشگاه تهران ب1378نامه کارشناسی ارشدم در سال ستخرج از پایانعنوان مقاله م،هاي سبزبرگالبه اليسیاهی فقر در - ١
ظار م که بر خالف انتبودهادن دو نشاپرداختهبه محاسبه خط فقر در استان مازندران و مقایسه آن با متوئسط کل کشور ژوهشپدر آن

.دبرنرنج میداريریشهاز فقرنابع ناب طبیعی، غم زندگی در جوار معلیرها نیز مازندرانیهمگان،
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تکیه خودما را فرا خواهد گرفت اگر بر عنصر توامندسازي»2دیو اپوش«، رجوع نکنیمآفرین سایر منابع ارزشه،  بدارد
ردیم.سخت آماده نگله با دورانو براي مقابنکنیم

نانآي ملیهازمره دغدغهدر باید را سفلیتوسعه روستاي در موضوعاندیشگاه طرح هزاره جویی و اهتمام دوستان پی
مروز به اهایی که آنها را اندیشهها و در ریشهو تعمق قت در سرنوشت امروز سفلیدسوه از یکبندي نمود چرا کثهطب

از خواهد بود وانگیزو عبرتزآمو، بسیار درسیعنی ایرانار با مختصات سرزمین اصلیهاي بسیشباهت، بواسطهرسانده است
، در سفلیبخش کربال و روستاي که همچون ،و روستاهاي کشورهرها اي از شگستردهبه جهت وجود مناطق رسوي دیگ

راي توانمندسازيالگویی موفق بداشتن ، ه نرم خواهند کردآبی دست و پنجکمخشکی اقلیم واي نزدیک با مساله ندهیآ
گر تداعی،سفلیامروزِاگر که لذا و حیاتی خواهد بود.، بسیار مهم آبیو کمحرانیشرایط بدر مندزتعگیزندجهتمردم 

برايبهترآیندهاه تبدیل به امیذ ت برسد، آنگفق در آنجا به ثباي موه تجربهولی چنانچت اگر به خود نیاییم، فرداسنِایرا
.ایران خواهد شد

عضاي واحد پژوهش کارگاه توسعه ه همراه اب، صل شودحايمقصودگردند تا به دنبال هم قطار میکلمات که این اکنون 
نخست به سفلی در طی شش ماه گذشته بارها و بارها رخدادهاي سفرِ، در تدارك سفر دوم به روستاي سفلی هستیمایران، 

برخی اهالی روستا بامان راو گفتگوهاي مجازي و تلفنیرا مرور کردیم، اطالعات و اخبار جدید را تجزیه و تحلیل نمودیم
مطالعه آن را به شما . لذاتر استبخشانگیزتر و انرژياز همه آنها هیجان،هاي همسفراناما بازخوانی سفرنامهمادامه دادی

تان رو لبخند رضایت بر لبهاي پیشکنم. امید که در منزلگاهباشید، توصیه میهمسفر ما در مسیر توسعه ایران مینیز که 
را شیرین سازذ.همه شما کامِ،پیشرفتنیل به توسعه وو کامیابیِنشسته

اي تشکر ویژ،نخستیزبانان ارجمند در سفرو م، همسفرانه همراهانکلیاز دانمشایسته می،پایان این نوشتار کوتاهدر 
هیچ تالشی براي هایشان را خواهید خواند و چه بزرگوارانی که دلسوزانه ازنوشتهآنهایی که در ادامه دلچه ، ه باشمداشت
فروگذار نکردند.خشی سفراثرب

ایرانیان و بالندگی ایران را ارزو دارمکامیابی 
اعتالي نام وطنمسیرو همراهی شما درهمراهی،همدلیامید به 

امیرينتاجغالمیسعید 
کارگاه توسعه ایرانمدیر 
خورشیدي1394ماه آباندهم 

است و کارش جلوگیري از به آسمان تیشتراست. اپوش دیو خشکسالی و دشمندیونام یکمزدیسناهاياسطورهبرپایهاَپوش- 2
سیاه، زشت و بدون مو اسبیشود. اپوش به شکلشود و بار آخر تیشتر پیروز میباشد. او دوبار برنده میساز میاي بارانهرفتن آب

.تصویر شده است
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سفر به روستاي سفلیگزارش
دکتر حسن حاج قاسم         

1394اردیبهشت 11لغایت 9

هاي ذیل صورت پذیرفت:بازدید،در دو روز اول که موضوعات مربوط به بررسی منطقه سفلی مور نظر بود

نقطه نظرات مسئولین و اهالیدیدار اولیه با اهالی محل در مسجد روستا و شنیدن - 1
شرکت در مراسم رسمی دیدار معاون رئیس جمهور- 2
دیدار با امام جمعه و چند تن از مسئولین فرهنگی و آموزشی- 3
دیدار با نخبگان و جمعی از افراد الیت روستا- 4
بازدید از چند طرح موفق تولید قارچ، پرورش بلدرچین، برنج کوبی- 5
اي روستاهبررسی و بازدید منطقه و محله- 6
بازدید از دریاچه بختگان- 7
بند باالدستی رودخانه کُر و مراکز تاریخیبازدید از چند آب- 8
بازدید از مؤسسه خیریه حضرت ابوالفضل- 9

بندي نمود:توان به شرح ذیل دستهباشد را میه بازدیدها و جلسات قابل توجه میاهم نکاتی که از مجموع-
ر آب و کشاورزي سنتی بوده است و روستائیان به کشت گندم و برنج اشتغال وفوتاریخ گذشته منطقه بیانگر دوران- 1

جز کشاورزي هیچ حرفه و صنعت قابل توجه دیگري در بین اهالی روستا رواج نداشته است.هاند؛ تقریباً بداشته
رفته است.خوش بحران شده و عمالً این حرفه از بین کسالی تنها حرفه اهالی روستا، دستبا آغاز دوران خش- 2
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داند، بقیه مسئولین و اهالی که این خشکسالی را عمدتاً مربوط به کاهش نزوالت آسمانی میتقریباً بجز امام جمعه شهر- 3
الی روستا این معضل را نوعی سوءمدیریت و حتی عدم رعایت عدالت تلقی نموده و معتقدند که کاهش سهمیه آب اه

باشد.خواري میرانتدر باالدست رودخانه و نوعیهاي زیرکشتاین روستا بدلیل افزایش زمین
باشد؛ هیچ هنر و سنتی که کاشت گندم، جو و برنج میاهالی روستا خصوصاٌ افراد مسن بدلیل توانمندي در تنها حرفه - 4

از نفس الزم را ههاي جدید، اعتماد برسد در جهت فعالیت در حوزهنظر میابل توجه دیگري نداشته و بهتوان صنعتی ق
نمایند به قول خود اري شرایط گذشته داشته و تالش میاند؛ این امر باعث شده است که هنوز امید به برقردست داده

هاي جدید بیش از افراد مسن است.تر در جهت شروع فعالیتحق از دست رفته را بازستانند. البته تمایل افراد جوان
رسد که ایشان در جهت تغییر باشد؛ بنظر مین میئید اهالی و مسئولیفکر و مورد تاامام جمعه شهر فردي جوان و خوش- 5

توان از ایشان بعنوان یکی از افراد شان میتوجه به جایگاه اجتماعیوضع موجود آمادگی کامل براي همکاري را دارد و با 
سازي دنبال و حاشیهئل را به دور از احساساتکلیدي در انجام هر نوع تغییري استفاده نمود. ایشان همچنین مسا

کنند.می
نومیدي همراه با تعصب دارند و امیدوارند که هنوز از طریق ولین منطقه و روستا احساس دلسردي ودیگر مسئ- 6

ها ، سخننمایند. آنها از ناتوانی افراد روستا در جهت انجام تغییرات از درونءوضعیت گذشته را احیا،هاي سیاسیرایزنی
آورند.به میان می

منظور ایجاد بهبود در وضعیت خود هها و افراد خارج از روستا بروستا از حمایت و کمک گروهکلیه اهالی و مسئولین- 7
ء اهالی و درگیر دلیل پراکندگی و تفرق آراهکنند و این شاید تنها راه بهبود در وضعیت آنان است. بشدت حمایت میهب

ضوع واقف بوده و به آن ر به انجام تغییرات نیستند و خود نیز به این مودر مشکالت خود، آنها عمالً قادبودن روزمره
باشد. آنان از این تیم نیز به همین دلیل کنند. شاید استقبال باشکوه اعتراف می

14/02/94سپاس حاج قاسم         با
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به روستاي سفلی، دیار حافظ و سعديسفر
نیادکتر محمود فرهادي

اي بس خوش در جان همت بلند دوستان محقق شد و خاطرهبینی شده بود باالخره با سال قبل پیشکسفري که از حدود ی
تیم ،% تفریحی بوده است. باید اذعان نمود که در طی سفر30% علمی پژوهشی و 70جاي گذاشت. سفري که هما ب

.بوجود نیامدهمکوچکیک مشکل بسیار منظم عمل کردند و هیچ مشکلی حتی ،داراندیشگاه و تیم مهمان
فارس همزمان شد و این را به فال نیک استانبهجناب اقاي دکتر ورحانیسفر ما به سفلی با سفر رئیس جمهور محترم

شد. آب رودخانه کر کامالًمحسوس بود. محصولی در مزارع دیده نمیآبی کامالًم. با ورود به محدوده ده سفلی کمگرفتی
شد که ظاهراً مربوط به بازکردن موردي آب سد بوده است.میساکن مشاهده کمی آبِ،طخشک بود. در بعضی نقا

حضور مردان و زنان، انگیز بود. با مع شدیم. محیط گرم و البته هیجانبا استقبال گرم اهالی روستاي سفلی در مسجد ج
نشینان است. اگیر براي همه روستابلکه دردي فر،مشخص بود که درد این روستا صنفی نیست،سفیدانجوانان و ریش
ساله داشت. 700با قدمت يفروپاشی یک روستاازحکایتهاروستائیان صحبت کردند و این صحبتچندین نفر از 

نفر تقلیل یافته است. اضطراب و دلواپسی در پیر و 800بهنزدیکجمعیتیسکنه اکنون به8000روستایی که با بیش از 
داد که سال جدید حتی به اندازه کاشت گندم ها نشان میل اهالی بسیار کم شده بود. بررسینه تحمزد و دامجوان موج می

گذراندند. بیش از اي معاش خود را با یارانه میکه عدهبطوريههم آب نداشتند. در این شرایط فقر در روستا مضاعف گردید
کردند و روستا تبدیل به یک مجتمع مسکونی در جوار یک به شهر مهاجرت،خاطر بیکاري و نیازهدو سوم اهالی روستا ب

گفتند و جوانان ساله خود می700از حقِ،سفیدان به حقدهد. ریششهر شد که فقط خدمات خواب و استراحت ارزان را می
آبه خودیا حق،کارانه به دنبال آب از دست رفتهشکل محافظههکه بزرگان بزدند. در حالیدورنماي آینده خود را ورق می

هاي جدید براي آینده.بودند جوانان اما در جستجوي افق
دوش حاکمیت یا نفت است. اما با کمال تأسف توزیع منابع مربوط به ده سفلی توسط هامروز مسئولیت اهالی این روستا ب

شهید تقدیم 40رند و بیش از نفر که پشتوانه دینی و مذهبی دا800جمعیت شدت ضعیف بوده است. روستایی باهمسئولین ب
ست که میلیون تومانی دارند!. این در حالی ا500سه مسجد بسیار بزرگ دارند که هزینه بیش از ،اندبه جنگ تحمیلی کرده

نشینی خاطر سرخوردگی و حاشیههقابل هستند. ب، معطل چند میلیون تومان ناهاي زودبازدهجوانان ده در پی ایجاد شغل
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کن باشد لزایی میکه مشکل اصلی روستا اشتغالقرار گرفته است. در حالیدر دست جوانان پرشور شوراي دهسفیدان، ریش
. در سطح !هاي دینیبراي آموزشو دانشجویانایجاد پایگاه و محلی براي تجمع طالب:اعالم شدهدههاي آیندهبرنامهدر 

توان ،کن به اقرار خودواقفند لمشکالت کامالًرستان نیز بهآبی است. مسئولین شهشهرستان البته مشکل کم و بیش کم
که بستن آب روستاي زنی مسئولین بسیار ضعیف است. در حالیرت چانهاجرا ندارند یا نتوانستند اجرا کنند. به نظر بنده قد

اند. یکی از دالیل ز ماندهآبه روستا عاجدر گرفتن حقهاي بسیار،علیرغم تالشکن مسئولیننماید لسفلی کامالً سیاسی می
زور سی در سازمان آب است که بسیار پرقدرت سیا،. دلیل دیگراستبوده سب بودن مسئولین ضعیف و نامناشاید ،این عجز

رسد. گرچه شخصاً عالقه زیادي به مسائل فرهنگی دارم اما مشکالتبه این قدرت نمیمحلیهستند و توان مسئولین
موضوعات فرهنگی در سطح شهرستان رسدبه نظر میبینم. متأسفانه هنوززایی میاش و شغلکشور را در اقتصاد و مع

هزار تومانی زندگی خود 45که مردم با یارانههاي فرهنگی است در حالیسئولین شده و فکرشان مشغول مؤلفهاولویت اول م
هایی از ر شهرستان هم وجود دارد. در الیهاد متفاوت دکنند!. فقر البته فقط در روستاي سفلی نیست. این فقر در ابعرا سر می

بود. نوعی پوشانده شده است. اگر همین فقر در کشورهاي دیگر وجود داشت امکان ایجاد ناامنی بسیار زیاد میهمردم فقر ب
ی یابند. حتهاي سیاسی تخصیص میریزي درست انجام شده است. آبها حسب قدرتهتخصیص منابع آب بدون برنام

برداري هزار چاه بدون مجوز در حال بهره16چاه مجوز دارند 12000که یهاي آب هم تابع همین قاعده هستند. در جایچاه
باشد.می

باشد. وقتی به و سپس کمبود آب مینظام مدیریتی ناکارآمدعنوان کنیم ابتدا راترین عامل این مشکالتاگر بخواهیم مهم
هایی از این شهر مردم در فقر دست ي است که انگار نه انگار در الیهارسیم ظاهر شهر بگونهشهرهاي بزرگ مثل شیراز می

میلیونی براي 700هاي مثل تهران و جوانانی که با پورشههاي تفریحی و اغذیه طول و دراز است. درست زنند. صفو پا می
منابع ،ریزي درستو یا ضعف در مدیریت و برنامهریتخاطر عدم مدیهآیند. به عبارت دیگر ببه خیابان مینماییخود

هایی از مردم که الیهدهند در حالیجوالن میهایافت و اینکه همین عده در خیاباناي خاص جریان سمت عدههب
است. هشدت مشهود بودمعطل نان روز هستند. این ضعف در توزیع منابع در روستاي سفلی بهنشینی گزیدند و بعضاًخانه

نظر ضعف در آموزش است. به،ماته دیگرِساالري در مدیریت مواجه هستیم. نکن تردید ما با مشکل گزینش شایستهدوب
آموزش در ایجاد ،که نیاز امروز کشورحالیي فرهنگی و عقیدتی متمرکز شده درهاسمت آموزشهرسد که منابع کشور بمی

است.بنیان هاي دانششغل
عر ختم شد. اي که حضور داشتم گفتگوها یا با شعر شروع شد و یا با شنواز دیدم. در هر جلسهو مهمانمردم شیراز را باهوش 

مسجد براي کربال خوانده شد که هاي شیراز هم نشو و نما دارد از جمله دو شعر بسیار زیبایی که در کورهطبع شاعري تا ده
ها را مغتنم شمردیم و نگذاشتیم کار بسیار دوستانه بود. فرصت،طاهاشااهللا در گزارش هم درج خواهد شد. فضاي تیمِان

جا از علیایی در نظم و نظام کار ما بسیار مؤثر بود و در همینمسعودفشرده ما را خسته کند. البته تالش حاج بهمن و دکتر 
طرفین به نتیجه برسد و شهد الخصوص برادر عزیزم رحیم تشکر جانانه دارم. امیدوارم این زحمات مان علیهمه مهمانداران

.شیرین این تالش هم براي ما و هم براي اهالی روستاي سفلی محقق شود. همه را به خدا می سپارم
یا علی
محمود فرهادي نیا
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توانید انجام دهید ؟ براي روستاي سفلی چه کاري می،شگرپژوهدوستانِ
مهندس فیروز بالکانی

دار دغدغه، انگیزه سفرم و همراهی با دوستان93ِست مدیران اندیشگاه در ابتداي سال این پرسش دکتر عباسی در نش
.اران همیشه همراه اندیشگاه گردیدتوسعه و ی
از ساعت قبل از پرو، یکراهی دوستان به جمع سایر همسفرانبه لطف هماردیبهشت9خوان چهارشنبه دم خروسدر  سپیده

بامداد آغاز گشت .5:40سفر با بلند شدن هواپیماي آسمان در ساعت و در فرودگاه مهرآباد پیوستم 
همراهی سایر کارگروهاي سال گذشته گارگاه توسعه ایران و باي سفر مجموعه دانشی بود که در طی فعالیت یکتوشه

لع و ک راهنماي مطاز قبل، برنامه تدارك سفر به کم.ود، حاصل شده بله گفتارهاي دکتر عباسی در جلساتو سلساندیشگاه
بینی گردیده بود.سفلی (دکتر مسعود علیایی) پیش_مقیم در محل خرامه 

چرا روستاي سفلی ؟
دار و دغدغهتوانست غم پنهانش را در مقابل یاران پژوهشگرکرد، نمیدکتر عباسی هر زمان که به زادگاهش فکر می

:گشودپنهان کند و لب به سخن میخواسته اندیشگاه خود
، روستاییان در پناه ایمان و شدبراي ساکنان آن به خوشی سپري میروزگاري در این روستاي سفلی ایامدوستان؛"

م و .... سرخوش و سرمست بودند .... گند، جو و برنج،محصولپر آب کر به کشاورزي و برداشتشان در کنار روداعتقادات
، زندگی توام با اعتماد و صداقتی رقم زده دالنه و مشارکت اهالی روستاهی هم، همراسفیدان و تدابیرشاناحترام حضور ریش

سالی و سایر بالیا و ، در مواجهه با قحطی و خشکاههاي درازاي زمان در قرنو نشیببود.... و این شیوه با توجه به فراز
و با حاکمان ی نمادشان گشته بود ..... و معیشت مکفمندي در داشتن آرامشمصائب .. محفوظ مانده بودند .... و رضایت

ویژه هکردند ..... و اما در ظرف سی و اندي سال گذشته بي هوشمندي مستقالنه زندگی را سپري میزمانه با اتخاذ شیوه
"باري براي این روستا رقم خورده ......انزده سال اخیر .... وضعیت اندوهپ

ساعت و ، ادامه سفر یکشان و اقامت کوتاه در منزل ایشانعلیایی و همراهانپس از ورود به شیراز و استقبال گرم جناب 
ان به گرمی و اهمیت نظر و مباحث میان دوستگشت و در طول راه به روال مرسوم، تبادلنیمه به خرامه و سفلی آغاز

افزود...موضوع سفر می
خور تعمق بسیار ....انگیز بود و دره اندیشگاه به سفال شگفتخواورود همراهان توسعه



١١

ان  از کنندگباره جمع کثیر استقبال، حضور به یکمشاهده بنرهاي بزرگ نصب شده خوشامدگویی در مسیر ورود به روستا
در پیش پاي همراهان ، قربانی کردن گوسفند اعضاي شورا و ... و اهالی روستا، دهیار وپیر و جوان .. امام جماعت

طرف آمیز مقصود این گروه همراهان ازها و نجواها .... و خوانش ابهام، دادخواهیهای پرسشگوش رسیدن برخه، بپژوهشگر
کردند و .... با استقبال و همراهی و همراهی خاموش در مسیر بسنده میکنندگان به نظاره پس استقبالبرخی اهالی که در

گوي مسجد و خوشامد ... و آغاز سخن در پشت بلندمسجد امام جماعت روستا و ورود و نشست همراهان و اهالی در صحن 
گویی جناب علیایی ....... 
اي بودن سفرنامه آنکه .....بنا به تکلیف یک صفحه

ه سرنوشت رقم یفاقاتشفاف و واقعی وقایعهايدل نامهروستا و کشف درد وهاي اجتماعیمشاهده دقیق و عبور به الیه
سفیدان خاموش و کنار زده شده و سایر خاموشان ناظر و شناخت گوناگونی ا ..... ریشخورده و واکاوي حافظه اهالی روست

طلب تر راهاي بیشآوري دادهجمع،گیريع عامه ..... نیاز به ادامه و پیبازیگران فعال در صحنه .... و تطبیق آن با مناف
......کندمی
ریشانی و سرخوردگی، ناکارامدي مدیران و ناهماهنگی، مهاجرت، دوران سرخوشی، تظلم خواهی، پهبء، اتکاس و ناامیديیا

سویی از تالش برخی هاي ....... و کورء به یارانهخواهی ........ و اتکانبود انگیزه و دانش براي تغییر و ...... روزمرگی و منجی
توان به این درك دد ..... ولی نمیگرگذر حس میحی قابل مشاهده است که در این رهجوانان امیدوار ....... نمادهاي سط
...........وجود داردش عمیق و تبیین واقعیات بیشتر زودرس بسنده کرد .... نیاز به پژوه

آن با ءدست آید و به موازات در خاله، طلب دارد و تا فرصتی بهاي درمانار رو به احتضار است ..... فوریتلیکن این بیم
سازي کوتاه مدت و میان مدت ....... و تدوین برنامه مشاوره براي کمک نامه فرایند توانمندوشی تدوین برکگیري و سختپی

به تصمیم گیران ......
سازي بودن و نزدیکردن به ضرورت هرچه بیشتر کاربرديباي مبارك براي پیر بازگشتم .... این سفر را ودیعهوقتی از سف

.دانستمکارگاه توسعه ایران و اندیشگاه واقعی برايمباحث نظري اندیشگاه و آزمون آن در محیط 
راهی عظیم در پیش است و اجري ارزشمند بر گردن یاران توسعه .......

فیروز بالکانی–تان همیشه همراه
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گزارشی از سفر مطالعاتی به سفلی
عبدالرسول دیوساالر

ابادي،کرکهدکتر نیا،فرهاديدکتر عباسی،دکتر اسم،قحاجدکتراقایانهمراهیباو2/94/ 9تاریخدرسفراین
درسفلیروستايباشناییآ،سفراولیههدف. گرفتصورتعسگريوجوانمرديهاخانموبرادرانبالکانی،،نتاجغالمی

ومشکالتشناساییامکانصورتدروتوسعهسطحمنظرازمنطقهوضعیتبررسیوفارساستاندرخرامهشهرستان
بااماهستندمنطقهوروستااینبهمتعلق،عباسیردکتاقايکهبوداینسفلیانتخابعلت. بودانايتوسعههايچالش
.یافتیمتوجهجالبايتوسعهمنظرازرامنطقهروستا،اینبهمراجعه
وسفلی. استکناروحاشیهنیمعبهبالواستکرنامازبرگرفتهکربال. داردقرارخرامهوکربالشهرستاندرسفلی

قرارکررودحاشیهدرسفلی. بودتوسعهنظریاتتطبیقومورديمطالعهجهتجالبینمونه،انتوسعهنابهنجاروضعیت
درمنطقهایناقتصاد. استداشتهقراربختگاندریاچهمجاورتدرلذاواستروداینمسیردرروستااخرینوگرفته

همچنینومهاجرپرندگانماهی،جملهاز،بختگاندریاچهمنابعبهدسترسیوفراوانابازخورداريبردلیلبهگذشته
ونهرکشیسیستمتوسطکررودابگذشتهدرمنطقهایندر. بودبرخوردارفراوانیرونقازبرنجبرمبتنیغنیکشاورزي
خشکسالی. استارامايزلزلهتعبیريبهوانسانیايهفاجعسفلی،کنونیوضعیت. شدمیتوزیعروستاهامیانانشعابات
،ابمنابعتخصیصالگويدرموجوداستراتژیکخطاهايکناردراستشدهابمنابعکاهشبهمنجرکهمنطقهدرسنگین
اطقمندرهمکناردرطبیعیوسازانسانخشکسالیِترتیباینبه. استاوردهباربهاقتصاديناپذیرجبرانتبعات
واستگرفتهقرارگتوندودرودزنمالصدرا،همچونسدهاییدستپاییندرسفلی. استدادهرخکررودخانهدستپائین

.باشندمیفعلیمشکلدچاردارندقرارکرمسیردرکهروستا40حداقل. استشدهابکمبوددچارطبیعیطوربه
.است»ونکمتاالب«رسد،نمیسال45ازبیشبهانگیريشکلقهسابواستابدارايهمچنانکهمنطقهتاالبتنها

خشکیسالیازناشیبحراناین. دادقرارامنیتیواجتماعیبحرانبهشدنتبدیلمرحلهدرسفلیدراقتصاديبحران.1
.استکشاورزيحذفواساسی
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.استگرفتهشکلجديصورتبهگذشتهسال8طیسفلیابیکمبحران.2
از. استاستراتژیکیخطاهايدچاربودرفتهکاربهگذشتههايسالدردولتتوسطکهابمنابعتوزیعاصالحهايشیوه3

سدهاي. درامداجرابه67سالدرسپسوبودشدهمطرحنیشکرتوولیدبرايانقالبازپیشکهابزهکشیطرحجمله
.استداشتهابمنابعتوزیعنتیسالگوتغییردرمهمینقش70دههدرشدهساخته

کهروستامتفکرمغزشدهسبب،استداشتهگذشتهدرراابیمنابعمدیریتوظیفهکهمنطقهدرکالسیکنظمتغییر.4
.شودنابودبودانانمسایلحلبرايمکانیسمی

استنداشتهامنیتیمشکالتازايسابقهگذشتهدرسفلیروستاي.5
کنارتغییراینبااندنبودهقادرفرهنکینظرازردممکهمعنیبدین. اکوسیستمیتغییراتاینازاشینفرهنگیمساله.6

.انددادهترجیحرامهاجرتلذاواندنبودهمحیطتغییراینباخودشانتطبیقبهقادرافراد. بیایند
تاریخیهايانباشتفاقدمنطقهاینتاریخینظرازچراکهمعنیبدیندارد،جدياهمیتمنطقهاینتاریخیبررسی.7

یاخاصهايباغیااعیانیهايخانهفاقدمنطقهیعنی. استجديکالبدي- فرهنگیهايداشتهومعمارينظرازحتی
!استراحتمدتیوکردندمیکارمدتیمنطقهمردمچراکهاستجالباینواستمهمیداشته

یکمهارت،. شوداستخراجتواندمیغیرملموسمنابععنوانبهمنطقهمحلیکاروکسبهايقابلیتومحلیهايحرفه.8
.استغیرملموسمنبع

بابیشتريانطباقتوانجواننسلحقیقتدر. استشدهترقدیمیهاينسلمتوجهبیشترنسلینظرازفعلیبحران.9
.اندشدهعجینبحراناینبابیشترهستندخودهفتادیاتشصدهههايمیانهدرکهافرادياما. اندیافتهکنونیمشکل

زعفران،اما. تاریخیصورتبهنبودهصرفهبهمقرون،نآدرباغداريکهاستبودهنوعیبهمنطقهابوخاكویژگی.10
.دهدمیجوابابفعلیمیزانبامتطقهایندرکههستندمحصوالتیاکنونانجیروداروییگیاهانپسته،

انهامقاومتومحیطیتغییراتباانهاتطبیقتوانکهاستايگونهبهمردمذهنیوفرهنگیساختاررسدمینظربه.11
امااستدادهرخشهرستاناینمنابعدرجدیديمحدودیتاگرچهواقعدر. استکردهاندكرامحیطیتغییراتدر قبال

.دارندراقبلیشرایطبهبازگشتانتظارهمچنانودهندتطبیقراخودجدیدشرایطاینبااندنبودهقادرمردم
ازشدهازادهايزمیندرودزن،سدطراحیازپسکهبطوري. باالدستملیمنابعهايزمینساختاردرتغییراهمیت.12

شاملمنابعتوزیعيهاسیاستترتیباینبه. استرفتهفروشبهنیزبخشیوشدهدادهاجارهابانسازمتوسطسیالب
هاگروهازبرخیبهمنابعبهدسترسیاعطايواقعدر. استدهشاقتصادوضعیتتغییرباعثابمنابعوزمینمنابعتوزیع
صورتتوزیعیعدالتاساسیمالحظهبدوندسترسیتغییررونداینواستشدهمنابعبهدیگربرخیدسترسیحذفباعث
.استبوده»توزیعیعدالت«مسالهعینینمونهانوقایعووستاراینواقعدر. استگرفته

:امنیتیوضعیت.13
جزییوکلیصورتبهموادفروشوموادقاچاق
استشدهموادفروشانبابرخوردکاهشبهمنجرکهنداردانقالبدادگاهشهرستان.
استزیادماهوارهازاستفادهنرخ.
استشدهبنديردهاستانامنشهرسومینشهرلذاواستخردخرامهدرهاسرقت.

زودبازدهصنایعبابتالحسنهقرضهايواماعطايجهتمقاومتیاقتصادبهمنطقهسپاهورود.14
.استتوجهیقابلارتباطیهايزیرساختفاقدمنطقه.15
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دولتسويازمطالباتتامینویمردممطالباتمیاندادهرخشکاف. استجديبسیارمنطقهدرناامنیبروزظرفیت.16
بروززمینهفرهنگیفقرکناردراقتصاديشدیدققرازناشیشدیدنارضایتی. استکردهجديبسیارراناامنیبروزظرفیت
جذبمنطقهاجتماعیهايالیهدرزیاديفشارواقعدر. استکردهزیادراغیرمفیدهايعالیتفسمتبهگرایشوناامنی

حلهايمکانیسموجود. استداشتههموجودگذشته مجلسانتخاباتدرظاهراًناامنیاینهاينشانهحقیقتدراستشده
.بودندموثراحتمالیناامنیاینکنترلدرتنشکاهشظرفیتیکعنوانبهجمعهامامجملهازمساله

. باشد»مجريبایدطراح«کهاستاینارددتطبیقهمجدیدتوسعهنظریاتباکهجمعهامامجالبوکلیدينکته.17
کهنرودسمتاینبهاگرنیزاندیشگاهحرکتاینحتیلذا. راهکارارایهفقطنهودارداجرامشکلمنطقهکهمعنیبدین
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ي ما؛ ایران ماسفال
سمیه جوانمردي

استان فارس، شهر شیراز، ، به همراه دوستان و همکاران در موسسه طرح هزاره مهمان 1394نهم، دهم و یازده اردیبهشت 
شهرستان خرامه و به طور خاص روستاي سفلی بودیم.؛ زادگاه دکتر عباسی که به توصیه ایشان به عنوان یک منطقه نمونه، 
جهت مطالعه موردي و اقدام عملی انتخاب شده بود. هدف، حضور در منطقه و انجام مطالعه میدانی جهت تکمیل اطالعات 

گزارش ختم شده بود که همواره و هایمان از روستاي سفلی به تولید چهارپیش از سفر، مجموعه دانستهد. تامورد نیازمان بو
بود که خیلی از 3ش گزارش شماره اتریناصلیمان باشند.در طول سفر محتاط بودیم که به تعداد الزم پرینت شده و همراه

هاي کوچک شان در دفترچهثبت و ضبطشان وهاين پاسخاي یافتسواالت را در خود جاي داده بود؛ رفته بودیم بر
اش پر از نکات مفید به حال مطالعه میدانی که مطمئنم فلی،  سراسر مشاهده بود و لحظه لحظهمان. سفر مطالعاتی سرنگی

و ضبط هاي تحلیلی جداگانه ثبتهمسفران همه را به دقت ثبت کرده و در قالب گزارشچشم تیزبین و دقیق همراهان و
خواهند شد. 

دور شوم، نویسیخواهم اندکی از تحلیل و گزارشکه سفرنامه مختصري تهیه کنند. میبر تک تک همسفران تکلیف شده 
برایم نو و جدید بود. آن بخش از سفر را منعکس کنم که واقعاً،شناسی را فعال به کناري بگذارم و در این نوشتهجامعه

هاي ام؛ یک ردیف از کتابتحقیق را دست و پا شکسته گذراندهی، چند واحد روششناسبه عنوان دانشجوي جامعه
مربوط به مطالعه تحقیق، بخشیهاي روشدانید که پاي ثابت همه کتابهاي روش تحقیق است. میام، کتابکتابخانه

م زدم و تورقی در آن ابخانهسفر، سري به آن بخش از کتاهاي مشاهده مشارکتی است. دو شب قبل ازمیدانی و تکنیک
ام خالی شته باشم؛ سفر تمام شود و دفترچهاي غلط دابادا دانشم ناکافی باشد و مشاهدهترسیدم که مها داشتم. میکتاب

بماند. توصیه پشت توصیه؛ که اي محقق میدانی این را بکن آن را نکن. ترسم بزرگتر شد وقتی به این موضوع فکر کردم 
یان گذاشتم و پیشنهاد تهیه در منتاجهاي خطا. موضوع را با آقاي غالمییستم و واي از مشاهدهتنها نکه در این سفر

و ارائه به همسفران را دادم. با استقبال ایشان، هایش در قالب گزارشروش تحقیق مطالعه میدانی و تکنیکاي از خالصه
دانم مفید بود یا سفرانم آن را خوانده یا نه، نمیم کسی از همدانگاه در موضوع سفلی شکل گرفت. نمیکار4گزارش شماره 

از آن بند و آن توصیه که ام به دانش علوم اجتماعی جهت مطالعه میدانی. اما امانگمانم این بود که اکنون مجهز شدهنه. 
شناسم، مادرم می. روستا را"اي باشد که جلب اعتماد کندطرز پوشش محقق میدانی به گونه"کرد. ام را دوچندان مینگرانی
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الح شهریان متفاوتند؛ دانستم روستاییان با ما به اصطرگم همچنان ساکن روستا هستند. میها و پدربزروستازاده است و خاله
دلی بود نه پژوهشگري که بایست با افراد وام به عنوان عزیزِآمد من به روستاي مادري. اما رفت وتراند و مذهبیغالبا سنتی

نخستین برخورد با آمد.ظاهر و پوششم با معیار جور درمیآیادل بشنود.محیط ارتباط برقرار کند، جلب اعتماد کند تا حرف
لیایی در منزل ایشان در شیراز اندکی آرامم کرد؛ زنی بود با اندکی آرایش و البته بدون چادر یا مانتویی بر تن. همسر دکتر ع

به همین دلیل شبیه ما. اما ما عازم روستا بودیم. از این رو از همان ابتداي حرکت به سمت اما او هم شهري بود و شاید
روستا، مقنعه به سر کردم با این امید که اندکی شبیه شویم. جهت ورودمان به روستا مقدماتی فراهم شده بود و خیل 

سم استقبال،  زنی با چشمان روشن از جمعیت کنده مان آمده بودند. از همان ابتداي مراجمعیت در ورودي روستا به استقبال
زن از میان این زنان یک،در یک روستا،اي مشعوف شدم که عجبنفر عضو شوراي ده معرفی شد. لحظهشد؛ یکی از سه 

هد بود. زند و صداي آنان خوادر این فرایند حرف زنان را میها را بسازد و قطعاًشود که پا به پاي مردان تصمیمبرگزیده می
مان بود، جمع مردانه و مسجد روستا که محل استقرار اولیهاین یعنی یک نقطه مثبت. خیلی خوب بود. در حرکت به سمت 

ت بودند از ما. جمع متفاوزنانه شد؛ مردان در جلو و زنان به دنبال. حدسم درست بود زنان یکسره چادر به سر داشتند و قطعاً
گویی ما سوژه مطالعه بودیم و آنها پژوهشگرانی زبده. ،ها به سمت من و مریم بودنان همه نگاهدر بین ز،دانممردان را نمی

گفتند این دو زن با خود میخبرم. احتماالًشان بیدانم. از موضوع تحقیقکردند نمیآن همه دقت چه  چیزي را وارسی میبا 
شان بیرون زده و پیداس!!!!!یهاقنعهشان هم از م. تازه موهايکنندمه مرد غریبه در روستاي ما چه میبدون چادر با این ه

خواست جایش را به کس آمد از همان ابتدا، نمیادي شکالتی رنگ، در کنارم راه میآبزنی میانسال و به قول دکتر کرکه
با چراغ نفتی درس آورد. اینکهاش تالش دکتر را به یاد میگفت که از بچگیبدهد. ذکر خیر دکتر عباسی را میدیگري

4خوانده و به اینجا رسیده. مسافت ابتداي روستا تا مسجد که به گمانم در وسط روستا واقع شده بود، خیلی زیاد نبود. شاید 
دقیقه طول کشید. در مسجد نیز زنان و مردان جدا نشستند اما بدون پرده و حایل. من و مریم هم در میان زنان البته با 5تا 

مدتی در کارگاه ساله. مجرد بود و خیاط.30تا 25ه. زن دعاگو را دیگر ندیدم جایش را به دختر جوانی داده بود اندکی فاصل
دهد. و همین کار را در خرامه ادامه میاش زیاد. از آنجا بیرون آمده کرده اما کارش کم بود و بدهیخیاطی ده کار می

توجهی د به خرامه و تحصیالت دیپلمش، بیرفت و آمکرد احتماالًه نمیتر بود. زل زل نگارفتارش به ما شهریان نزدیک
ن کنارمان باشد و .. . از هایمامان تنگ نباشد، کیفنباشد یا جايمان مان بود که تشنهداده یود. مراقبگافمن را یادش مدنیِ

رانی خانم خارستانی، آن زن جوان چشم اش نبود. اکنون نوبت به سخننالید. بیکاري مردان دغدغهبیکاري زنان روستا می
اش، گزارش عملکرد شوراي ده بلندتر از مردان. موضوع سخنرانیحتی،روشن عضو شوراي ده، رسیده بود. صدایش بلند بود

ریزي است. احداث پارك و فضاي ورزشی، ایجاد قدام و یا در حال طراحی و برنامهبود و مجموعه اقداماتی که در دست ا
نتیجه بود خبري از زنان نه درگزارش بود نه در پیشنهادات. پس چرا صدایش آن همه یدر روستا و ... . جستجویم باتاق فکر

بود؟؟؟  و رسابلند
شان؛ شناختی هاي زنانهها و درد و دلمستقل داشته باشیم جهت شنیدن حرفهاي روستا به طور اي با زنقرار شد جلسه

برگزار شود اما طوالنی بودن جلسه قبلی، 6وکول شد؛ یعنی روز دوم سفر. قرار بود جلسه ساعت زنانه. جلسه به فردا عصر م
عالم روستا با حضور حدود بیست زن آغاز ساعت تاخیر در محل خانه2ه ما با تاخیر آغاز شود. جلسه با حدود باعث شد جلس
است که هر شود این مکان محل استقرار عالمیه میر کنار مسجد بزرگ روستا. گفتددقیقاً،متري50تا 40شد؛ سوییتی 
یان در اجراي مناسک و شود جهت هدایت روستایل محرم و صفر از قم عازم سفلی میهاي خاصی از سال مثساله در زمان
با دانستند کجاست، چه شکلی است،تر از ما. نمی، حتی عجیبعالم جاي عجیبی بود براي روستاییانشان. خانهوظایف دینی
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ماشایش بودند. پس از کفایت کند اند، محو تبراي چه اینجا آمدهاي فراموش کردند که اصالًورود به آن مکان همگی لحظه
. واي پس کو کردیمتیم. این بار دیگر ما نگاهشان میمتري نشس12کاوها، همگی دور تا دور اتاقی حدودا و 

روستاي مادرم،  تصویري که از زنان روستا در ذهن داشتم، زنانی بودند پر ام در رفت و آمد بهشان!!! حاصل تجربهالنگوهاي
توانستی ، به زحمت میاز طالهاي هر چه زردتر؛ زنانی شوخ که مدام سر به سر هم می گذاشتند. اما این زنان متفاوت بودند

کسالی رود کر عالوه بر شوهرانشان خشاحتماالًشان کجاست؟؟؟؟شان ببینی. پس النگوهاينحتی حلقه ازدواجی در انگشتا
خود برده شان هم رحم نکرده و آنها را نیز بابه النگوهايجستجوي شغل راهی جایی دیگر کرده،شان را در که هر کدام

دانم شاید چرخ خیاطی شده براي یکی، کامپوزیت پرورش قارچ براي آن دیگري. شاید هم اکنون به است. اما به کجا؟  نمی
یقه در دستان زن بقال روستا باشد.عنوان وث

رنگی بر ترها بند و ابرو کرده وتر. جوانند یک عده میانسال و یک عده جوانجمعیت زنان از نظر سنی دو دسته بود
از تنها ،دقایقی پیششان گذاشته بودند. دختر جوانی که کنارم نشسته بود صورتش قرمز بود از ضربات بند. احتماالًموهاي
اش. تر دیده شود در چشم مهمانان شهريخواسته زیباینگونه نبود. شاید میرایشگاه روستا بیرون آمده بود، دیروز اما اسالن آ

ها شروع شد. زن جوانی از هایشان را ببینی. حرفتوانستی ریش و سبیل، از نزدیک میاما پیرترها صورتی مردانه داشتند
، نتوانسته بود حرفش را، ردهاي در مسیر کارش به وجود آوزمان فنی و حرفهت و موانعی که ساکسب و کارش در روستا گف

رها نیم ساعتی حرف اي هم در آن حاضر بود و از حمایت از کسب و کاحرفهور جلسه مسجد که مسئول فنیش را دااعتراض
روستا بود و یک سر و زد.کارآفریناما اینجا رك و محکم حرف می». نمخجالت کشیدم حرف بز«گفت: زد، بگوید. می

زدنند دیگر فقط زیاد بود. حاال همه با ما حرف میمعنا بود. حرفش ها. اینجا خجالت برایش بینگردن باالتر از همه ز
تک جواب اي زنان روستا پرسیدیم و آنان تکهه با دقت نگاه کنیم. ما از مهارتگر نبودند. حاال نوبت ما بود کمشاهده

اش بوده. آن یکی گفت سال کار و حرفه25سالی در نزدیکی خانم خارستانی نشسته بود، قالیبافی بلد بود و دادند. زن میانمی
خواستیم در برگشت خانه حاج بهمن خورده بودیم و میاي که درپزیم. همان نان خوشمزهما خیاطی بلدیم. نان تیري می

اش، لیسانس کشاورزي. فهمیدیم دختر تر جوان کناردستیپیوتر داشت و دخمان باشد. آن دیگري، لیسانس کامسوغاتی
هایش. از دو زن غایبی گفتند که اش بودیم براي دیدن قارچبام خانهي است که در شهر خرامه مهمان پشتهمان مرد

ورش قارچ مرد از کارگاه پراند. اي کاش در کنار بازدیدموفق هم بودهاند و اتفاقاًقارچ را در روستا پیشه خود کردهپرورش
دیدیم. دیدیم شاید هم نه. حداقل میرفتیم شاید تفاوت معناداري میدو زن سفالیی هم میاي، به دیدار کارگاه اینخرامه

رسید. دیگر یادشان رفته بود ما با آنها فرق داشتیم شاید از همان اول زدند، تقریبا صدا به صدا نمیحاال دیگر همه حرف می
انشان بودیم. هر کس تعبیر دقیقی داشتند از تصور آنها از ما:  ما منجینتاجمان. آقاي غالمیامد تفاوتهم به چشم کسی نی

سعی داشت با صدایی بلندتر فقط صداي خودش و حرف خودش را به گوش ما برساند. از دختر طالق گرفته و بیکارش 
تا ه یا خرامه، بهیار ده از کمبود امکانات بهداشتی روسدهد بفرستش کارگاه خیاطی دبگوید که البته غیرتش هم اجازه نمی

تشی بر مجلس انداخت. چوب این کمبود امکانات هر بار به نحوي به یکی از ساکنان روستا اصابت کرده بود. گفت و آ
سه پیش در جلهایی را گفت که قبالًهمانسپس، خانم خارستانی به عنوان نماینده زنان ده، لب به سخن گشود و تقریباً

اي دریافت کنید من به زنان ده واقفم. نیازي نیست نامهمن به همه نیازهاي«گفته بود. حرف دیروزش یادم آمد که گفت: 
ها تقریباًمان بیرون مسجد منتظرمان. حرفانمان کم بود و همراهوقت». گویم که حرف و نیازشان چیستشما دقیقاً می
ري آورد. خودش باف، برایمان نان تیدیم. در پایان جلسه همان زن قالیکررا ضبط میبود. البته همه صداها تکراري شده

شان اما تغییر وضع موجود خودشان مان کنند. خواستمان که بدرقهعالم بیرون آمدیم و همه زنان به دنبالپخته بود. از خانه
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یشان را فراموش نکنیم.  در تاریکی آن شب سفلیشان. از ما قول گرفتند که حاجی حاجی مکه نباشیم و بود و نه همسران
چه قول سنگینی دادیم!!!!،روستاي سفلی

شان تصویر فرداي آن روز، سومین روز سفر، به بازدید تخت جمشید رفتیم با راهنمایی جناب بازوبندي که با توضیحات
مان که کوچکترین ودن بزرگانوش بدیگري از تخت جمشید در ذهنم شکل گرفت. از بزرگی و عظمت ایران گفتند، به ه

تایی را برمال کردند که باز هم نشانی 111تایی و 110هاي ران و ایرانی وارد نشود، راز پلهاي به عظمت و حیثیت ایخدشه
مان به یک جمع پنجاه نفري تبدیل شده ت ایران و ایرانی. جمع بیست نفريمان در حفظ عظمبود بر درایت پدران سرزمین

و سازندگان آن بنا هزار لوحی گفتند که در تخت جمشید یافت شده و فیش حقوقی کارکنان 32همه مشتاق شنیدن. از بود؛ 
ماهه براي زنانی که 5مندي، بدي آب و هوا و  حق مرخصی زایمان هایی حاوي اطالعاتی چون حق عائلهبوده است؛ فیش

کردند که در هیچ جاي این بناي ش؟ زنان در تخت جمشید چه میم بخشدر ساخت بنا مشارکت داشتند. اما مشارکت در کدا
بیگانگان ها، اثري از زن و زنانگی نیست. گفته شد به دلیل رفت و آمد عظیم، به جز نقش بسیار کوچکی در یکی از چرخ

د هخامنشیان. قبول قاسم، غیرتی بودنجمشید حک نشده و به قول دکتر حاجها و ساختمان تخت اثري از زنان در دیواره
شان چند النگو زینت دستاناي داشتند؛ حتماًه زنان آن دوره شغل و پیشهستاییم حداقل خیالم راحت شد کشان را میغیرت

بوده است!
مان افراطی است. تا اینکه پس از بازگشت هايکردم چیزي کم است؛ یک جاي تحلیلدر خالل سفر سفلی، مدام حس می

هاي مختلف از آن نکته را یافتم. در خالل جلسات به بیاننتاجز جلسه کارگاه توسعه در دفتر آقاي غالمیاز سفلی و در رو
د، به دنبال کسب و کار جدیدي پذیري نیستنیسکزبان افراد مختلف، این جمالت را زیاد شنیدم که مردم سفلی مردمان ر

، در یک کالم اهل تغییر نیستند. حتی اهالی روستا هم باور اندآب و کشت برنج و گندم دلخوش کردهروند، به همان نمی
هاي فرهنگی و اجتماعی پذیرم  که وجود برخی ویژگیاز وجود آنهاست. این نکته را میکرده بودند که عیبی دارند و مشکل

ی نیز این موضوع را ستایشناسی روفت روستا است. ادبیات حوزه جامعهدر میان روستاییان مانع جدي در مسیر توسعه و پیشر
گرا هستند؛ اند؛ تقدیرگرایند؛ خانوادهوستاي سفلی هستند که فاقد نوآوريکند. اما یک سوال: آیا این فقط اهالی رتایید می

بینیم که بسیاري از منصفانه داشته باشیم به وضوح میاند؟  اگر نگاهیین است و فاقد همدلیشان پاسطح آرزوها و تمایالت
ج باالي علمی و رغم سکونت در شهر، دارا بودن مدارمان، علیپذیرشدنه واسطه شیوه تربیت و نحوه جامعهان بما ایرانی

گزینیم که آن روستایی فاقد سواد و را برمیهاي گوناگون، در لحظه بحران، همواره همان کنشیتحصیالتی و مهارت
تصور کنید که شیرهاي نفت همانند رودخانه کر بنا به هر اي راگزیند. لحظهالت و مهارت در روستاي سفلی برمیتحصی
مان از آن روستایی ساکن سفلی متفاوت خواهد بود. در بر ما بسته شود، فرداي آن روز چه خواهیم کرد؟ چقدر کنش،دلیلی

براي ايوانیم چارهاش است. اگر امروز بتز وضعیت کشورمان در فرداي بحرانیي امروز، نمایی اتوانم بگویم سفالنتیجه، می
ي خواهیم آمد. آري، سفالمان هم برکه از پسِ فرداي ایرانتوانیم این امید را داشته باشیم حل مشکالت سفلی بیابیم، می

ایران ماست. آیندهما،
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اي شیرین و ماندگارتجربه،سفر به سفلی
مریم عسگري

فکر و میزبانان باهوش و مهربان، تجربه وجود همسفران خوشسفلی، به دلیل براي من سفر به شیراز به مقصد دهستان
انگیز درختان بهارنارنج توام با نسیم خنک صبحگاهی در ماه شد. ورود به شهر شیراز با بوي دلشیرین و ماندگاري 

. عمل آمددکتر علیایی بهچاردیبهشت همراه شد. از ما در شهر شیراز استقبال بسیار گرمی توسط خانواده محترم
بطور کلی دغدغه اصلی گروه پاسخ دادن به چهار سوال زیر بود:

نیافته؟یافته است یا توسعهآیا روستاي سفلی از نظر شما توسعه
اي شما چیست؟ماندگی روستاي سفلی از منظر نظریه / رویکرد  توسعههاي توسعه / عقبدالیل و ریشه
انسیل رشد و توسعه را دارد؟ینده اساساً پتآیا از نظر شما روستاي سفلی در آ
کدامند؟نیازهاي اجراي برنامه توسعه، از کجا باید آغاز نمود؟ پیشبراي توسعه روستاي سفلی

حرکت کردیم. در بعد از یکی دوساعت توقف در شهر شیراز، به مقصد خرامه و سپس دهستان و روستاي سفلی شروع به 
رسبز و زیبا گذشتیم. در مزارع مذکور، از سیستم و ادوات نسبتاً پیشرفته اي محصور شده بین مزارع سطول مسیر از جاده

و طراوت مزارع،شدیمتر میشد. متاسفانه هرچه به سفلی نزدیککشاورزي نظیر تراکتور، استخر ذخیره آب و ... استفاده می
بر سر راه رودخانه کر  بسته شده آبی، خشکسالی و سدبندهاي زیادي بود کههم بیشد. دلیل آنادوات کشاورزي کمتر می

بود و آبرسانی به این منطقه را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته بود.
1500اي از وضعیت قبلی سفلی توضیحاتی بیان نمودند. وسعت دهستان سفلی طول مسیر جناب دکتر علیایی خالصهدر 

زارع به کشت برنج 4800ستان در گذشته بیش از هاي بسیار مرغوب کشاورزي بوده و در این دههکتار متشکل از زمین
اند. از نظر جغرافیایی سفلی محصور شده بین دریاچه بختگان، رودخانه کر و شیرآباد است. اوضاع دامپروري در اشتغال داشته

و روزمره خود را قتصادي آن از رونق خوبی برخوردار بوده و تقریباً تمامی اهالی دام داشته و از این طریق بخشی از نیازهاي ا
گیر رسمی داراي مجوز روزانه به صید ماهی300گیري هم بسیار رونق داشته و تقریباًساختند. اوضاع ماهیبرطرف می

رفته رفته با کم شدن آب و خشک شدن دریاچه بختگان، دامپروري، 1386از سال کردند.رداخته و آن را به اهواز صادر میپ
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ونق افتاد و بیش از دو سوم جمعیت فعال و جوانان شروع به مهاجرت به سایر مناطق شهري گیري از رکشاورزي و ماهی
ت ایشان از در این دهستان و روستا شد. مهاجراطرف نمودند. مهاجرت جوانان و نیروي کار فعال موجب روند نزولی توسعه 

اعتیاد، تنزل در ث ناگواري نظیر تصادف، به وقوع حوادبافت جامعه و از طرف دیگر نیز منجردیدنیک طرف باعث صدمه
در حال حاضر عمده گري، نگهبانی، مسافرکشی و...) و زندگی در شرایط سخت و دورافتاده گردیده است.اشتغال(مثل رقت

شود.منابع درآمدي از طریق کشاورزي و یارانه تامین می
د و هرکدام از افرادي که محکوم به ادامه حیات در سفر به سفلی شکاف عمیق جامعه شهري و روستایی را به خوبی نشان دا

کردند. آنجا بودند به نوعی با مسائل مختلفی از قبیل  مالی، جسمی، حقوقی، فرهنگی و ... جدال می
لب افراد ده به بروز این بحران شده بود. اغوابستگی شدید اقتصاد سفلی به یک کشت (گندم) و یک منبع خاص (آب) منجر

شان رقم زده بود لبیک گفته و تمایلی به تغییر نداشتند. حتی از امکانات قابل تغییري که شرایط براياکن و غیربه زندگی س
البته الزم به (کردنداندکی(مثل مسجد، حسینیه، مدرسه، کتابخانه، فضاي سبز) هم که داشتند در راه توسعه استفاده نمی

رسانی دارد و انتقاد نیست). عدم استفاده مردم روستا از امکانات و اطالعگونهست، این بیانات صرفاً جنبه تعریفذکر ا
داد. انگار، فکر مردم در استفاده تر از آنچه که بودند نشان مینمودن نیازهاي قابل حل، آنها را محتاجنامبرده و بعضاً عنوان

انحصاري از منابع خالصه شده بود. 
آل دانسته، استفاده از مسجد و اماکن مذهبی را تنها در برگزاري مراسم هایشان ایدهنمثالً تنها کشت یک محصول را در زمی

شان را از دولت و افراد دیگر خواستار بودند. غافل از اینکه نظافت کودکان و مربوطه مجاز و انتظار نظافت مدرسه کودکان
ساخت با ه، یک پارك، یک مصلی در حال (شامل یک خانه سالمت، سه مسجد، یک حسینیحفظ و نگهداري اموال عمومی

ترین بازارچه محلی) روستا از جمله مهممتري و یک عدد 70عالم، مدرسه، کتابخانه متروك نفر، دو خانه1000ظرفیت 
آید.تربیتی به شمار می-هاي فرهنگیدرس

ي خودشان مبادرت کرده و در صنایعی زایی برابرخی دیگر از افرادي که از اوضاع مالی بهتري برخوردار بودند، به اشتغال
همچون پرورش قارچ، پرورش بلدرچین، تولید لباس و تولید انواع صنایع دستی مشغول به کار شده بودند. البته ناگفته نماند 

تردید تمامی اهالی تمایل فراوانی به بازگشت اوضاع قبلی خود داشتند.که بی
اي آن براساس سواالت و در داخل منطقه و تجزیه و تحلیل اوضاع توسعهمیدانیاین روستا، انجام مطالعههدف ما از بازدید
وجود مردم تالشگر، باتجربه و هاي مختلف با هدف تسهیلگر بودن در توسعه و بهبود اوضاع منطقه بود.فرضیات کارگروه

از این بایست به نحو احسنند و میفته شوکم گرهیچ عنوان نباید دستشریف در این روستا، یکی از نقاط قوتی است که به
ظرفیت استفاده گردد.

بطور خالصه مشکالت مردم به واسطه تحقیقات صورت گرفته عبارتست از:
هاي آبی شرایط جوي نامناسب، خشکسالی و بسته شدن راه
پائین بودن سطح اشتغال و وجود مسائل مالی
 رمانی، تفریحی، تکنولوژیکی و ...روستا در سطح پایینی از لحاظ بهداشتی، دقرار داشتن
احساس تبعیض نسبت به سایر مناطق اطراف
ها و مشکالت خانوادگیبروز ناهنجاري
نفس جوانان به منظور شروع شغل جدیدهوجود کاستی در مهارت و اعتماد ب
 شانهاي آیندهکودکان و نسلآینده عدم امیدواري به
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از دید زنانکاريیرگرا شدن ایشان در قبال بیشی مردان روستا و تقدکوانگیزه و از دست دادن روحیه سختعدم ،
طلبی در زندگی و کار مردم روستاعدم وجود روحیه و فرهنگ تنوع
وجود اقتصاد وابسته به دولت
عدم انجام کار علمی بطور استراتژیک
عدم وجود امنیت و آرامش در منطقه
هاي اخالقیاز بین رفتن شاخ
کوهی)اکن تاریخی، گیاهان داروئی و خودرويهاي روستا (اماز کلیه ظرفیتعدم استفاده
تخصیص نامناسب بودجه و مدیریت
گذاريسیار اندك افراد روستا در سرمایهریسک ب
کارگیري افراد غیربومی در اشتغال روستا هب

هاي روستا به شرح موارد زیر آورده شده است:همچنین نقاط قوت و فرصت
زاهاي فعال توسعهها و تشکلشکیل هستهامکان ت
اي و بسیج براي حمایت معنوي، تخصصی و مالی از یک طرح درآمدزاوجود کمیته امداد، فنی حرفه
وجود افراد و موسسات موفق و کارآفرین با شرایط مشابه افراد روستایی
وجود زنان روشنفکر و شاغل
شانمشکالتنمودنوجود افکار امیدوارانه جهت حل و عنوان
ارزانووجود زمین و نیروي کار فعال
 (کوه سمنک)وجود بناي تاریخی
با اصالت بودن افراد روستا

گنجد و در گزارشات به هر کدام از موارد عنوان شده داراي توضیحات مفصلی است که درحال حاضر در مقوله سفرنامه نمی
طور مفصل بدانها پرداخته خواهد شد.

هاي فراوانی در این خصوص پرداختیم و بحثد و گرفتن بازخوردي، به تحلیل و بررسی علل این مسائل میپس از هر بازدی
کنم.گرفت. چند نکته که به نظرم جالب آمد را در ادامه مطلب تحت عنوان نتایج سفر عرض میانجام می
اي از نتایج مطالعات سفرخالصه
 و کشت برنج قضیه کشور ایران را با یک منبع اصلی وابستگی مردم سفلی به یک منبع خاص مثل آب

تواند براي نجات می،کند در نتیجه پیدا کردن یک راه حل مناسب براي توسعه سفلیدرآمدي(نفت) تداعی می
و توسعه کشور عزیزم ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

آیند. ها برمیدارند از پس غیرممکنبحث باورهاي مردم بسیار مهم است، مردمی که روح یکسان و هماهنگی
اي از منابع دسترسی پیدا کنند.شان، به تخصیص بهینهمتنوع و فراوانتوانند با بکارگیري دانشمردم می

شود. به این دلیل آفرین میاي نامناسب، براي عده دیگري مشکلهاي کالن مدیریتی و توسعهاجراي سیاست
کند ریتی از باال بوده و در همان سطح باالیی یکسري مشکالت را حل میهاي کالن مدیکه دیدگاه سیاست

شوند.که فرودستان بیشتر از توسعه دور میدرحالی
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هاي مهم به جوانان هاي کالن مدیریتی، به دلیل سپردن مسئولیتعدم توان اجرایی صحیح سیاست
تجربه کم
شیدن به مردم و باال بردن روحیه مشارکت آنها حرکت بایست به سمت امید بخبازیگران اثرگذار در منطقه می

کنند.
 دموکراسی در اتخاذ حرکت مقتدرانه مدیران و فرادستان و عدم وجود مشارکت مردمی، تصمیمات جمعی و

هاي کالنتصمیمات و طرح
خودجوش نبودن ثروت و تکنولوژي، خود عاملی شده بر سر راه توسعه
ا باعث شده که تجربه پیران و انرژي جوانان هدر روند.عدم تعامل جوانان و پیران روست
 عدم بیان مشکالت مردم توسط خودشان بلکه وجود واسطه در بیان مشکالت مردم

د و ما به تخت جمشید رفتیم. بسیار جالب و دیدنی بود تمدنی که یرس، روز آخر سفر فراهاي علمیبعد از تمامی این بحث
هاي فراوانی بود.اي تبدیل شده بود و گویاي درسروبهها محافظت، به مخپس از سال

سال قبل 2500ی دلیل اینکه مردم اثر نبود. به راستالبته توضیحات و دانش جناب بازوبندي در جذاب شدن بازدیدمان بی
تر از مردم کنونی همان خاك و بوم هستند چیست؟!یافتهقدر توسعهنآ

مریم عسگري
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مبادچو ایران نباشد تن من 
مهدي برادران

1394اردیبهشت ماه 9–چهارشنبه  
بعد از یک ساعت باالخره هواپیما در فرودگاه شیراز به زمین نشست  و ما توانستیم بر خالف رویه هواپیمایی کشور دوباره بر 

لیایی و دو نفر از عرج از فرودگاه حرکت کردیم، آقاي دکترسمت خاداریم. پس از تحویل گرفتن بار بهروي زمین گام بر
به سمت منزل ایشان حرکت گرم با خودروهاي تدارك دیده شدهبودند و پس از استقبالیشان به فرودگاه آمدههمراهان

کردیم.

به سمت لیایی رسیدیم و قرار بر این بود تا پس از صرف صبحانه و کمی استراحتعبعد از نیم ساعت به منزل دکتر 
.ییمروستاي سفلی حرکت نما
مشکالت فراوانی که بر اثر ، یکی از موسسین اندیشگاه بود،بررسی مشکالت زادگاه دکتر عباسیدر واقع هدف از این سفر

خشکسالی بوجود آمده و عواقب منفی زیادي بر زندگی اهالی منطقه کربال بویژه روستاي سفلی گذاشته است و موجبات 
سائل و توسعه نیافتگی منطقه فراهم کرده است ، بررسی آنکه دالیل بروز این م، فقر مردم، بیکاري و ... راهاجرت جوانانم

توسعه و آبادانی منطقه را چون گذشته فراهم نمود.يسازري براي این مشکالت یافت و زمینهتوان راهکاچیست، چگونه می
بودند من را با خود همراه نموده و سوار بر لیایی و حسین آقاي عباسی که دو نفر از میزبانان جوان و با صفاي ما عآقا حامد 

و سایر همراهان نیز با یک خودروي ون حرکت کردند.درویشان به سمت سفلی راه افتادیمخو
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کردند اطالعات روستاها و مناطق مختلف را بیان میداشتنی بودند در طول مسیر،گرم و دوستحامد و حسین که بسیار خون
و با به شهر خرامه رسیدیم و چرخی در این شهر کوچک زدیمدادند.هاي مختلف شرح میناي مختصر از مکاو تاریخچه

.امکانات این شهر آشنا شدیم
کیلومتر 1590کیلومتري شرقی شیراز و مرکز استان قرار دارد .خرامه با وسعت 75شهرستان خرامه واقع در استان فارس در 

52شهر و 2، دهستان5دو بخش مرکزي و کربال و از تدل کوهستانیر و با آب و هواي معنف61580مربع و جمعیت 
روستا تشکیل شده است.

گردد، بنا به روایاتی نام خرامه از خُورمه میالدي برمی500ال قبل و به سال س1500قدمت شهر خرامه و منطقه کربال به 
این نام مأخوذ از خورماه که نام روز یازدهم از است. فرض دیگر این است کهبه معنی خورشید و مه به معنی ماه اخذ شده

.کنندباشد. حتی امروز نیز بعضی از عشایرمنطقه نام این شهر را خورومه تلفظ میمیهاي ایران است ماه

قسمت شمال هکتار در12باغ خان با وسعت حدود در مسیرمان به باغ خان رسیدیم که چیز زیادي از آن باقی نمانده است.
است اما ابتدا انواع درختان، گل و سرو و توت و غیره درآن وجود داشتهاست. دره خارج از حصار قدیمی واقع گردیدهخرام

این سروهاي بلند از بین رفته است.بیشترط قطار سروهاي آن به جاي مانده وامروزه تنها فق

احداث حصار دور قاجاریه همزمان بادر عهداشت،حامد و حسین مرا به بناي تاریخی دیگري بردند که آسیاب آبی نام د
هجري قمري به همت نصیرالملک والی فارس 1280حدودا در سال شهر و ساختمان عمــارت نارنجستان، سه آسیاب آبی

ا نمود بتامیــن میآباد راسجلزراعی خــــرامه ومــــن نیم که آب شرب وبه دوطول مســـیر جریان آب مشهوردر
-آردانبارهاي گـــندم و- محوطه آسیاب - تنوره - ساروج بنا شده است که هنــــــوز ساخـــتمان برح سنگ و

.پابرجاستدومی سالم وآســیاب معروف به اولی ووهااستطبل حیوانات و سایر قســمت
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کوبی بسیاري مشاهده هاي برنج، در طول مسیر سالنراهی شدیمپس از گشتی کوتاه در خرامه به سمت روستاي سفلی 
به پل کوچکی که بر روي رود کر بنا شده آبی منطقه، یا تغییر کاربري داده بودند و یا تعطیل شده بودند.شد که بر اثر کممی

، یکی از کشاورزان داختیممان مشغول قدم زدن در حاشیه رود شده و به گفتگو با اهالی پربود رسیدیم و به همراه همسفران
شروع به درد دل با ما نمود: ،هاي نارس خود را بر ترك موتور گذاشته بودمیانسال منطقه که مقداري از گندم

اهالی این منطقه اکثراً اینجا رو ترك کردن...
حق ما رو باال کشیدن...،دنبه خاطر خشکسالی، حق آب ما رو گرفتن نمی

هیشکی به داد ما نمی رسه...
ما حاضریم این یارانه رو قطع کنن ولی این مشکالت حل شه...،خورهدن که به هیچ دردي نمیمییه یارانه به ما 

و ...
ه بالیی سر مردم این منطقه خالصه در اولین برخورد از نزدیک مشکل این مردم رو لمس کردیم و فهمیدیم نبود آب چ

و ... ها دچار مشکالت فراوان شدند، خیلیها مهاجرت کردندآورده، خیلی
خالصه  اولین شوك امروز بهمون وارد شد و به سمت روستاي سفلی راه افتادیم.

ما را به سفلی خوشامد گفته ، ورود بزرگ بود و ضمن درج نام همکارانسر جاده یه پالکارد،به ورودي جاده سفلی رسیدیم
ی ما شد.عزیزان میزبان حسابی زحمت کشیده بودند و این کارشون باعث شرمندگ.بودند

به سمت روستا حرکت کردیم...،گرفتن عکس یادگاري با تابلو ورودي سفلیاز بعد 
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عذاست، نماز ،ستانزدیک روستا شدیم و ازدحام اهالی روستا نظرمان را جلب کرد، نمی دانستیم چه خبر است، عروسی
درگمی و ابهام از اند، با سروستا به استقبال ما آمدهاهالی رلیایی متوجه شدیمجمعیت رسیدیم و با اعالم دکتر عاست یا ... به

در آن وقت روز در انتظار آمدن ما بودند و همه چی ، توقع این یکی را نداشتیم، پیر و جوان، زن و مردخودرو پیاده شدیم
با من بود،  صاویر از آنجا که مسئولیت ثبت ت.مان دو چندان شدغافلگیر شدیم و شرمندگیتدارك دیده شده بود ....واقعاً

بعد از شیراز به سفلی آمده ها را مستقیم از فرودگاه در خودرو گذاشته و ، وسایل آماده نبود و کارتنحسابی جا خورده بودم
ان شهايتا خلوص و مهربانی مردمانی با صفا را که آمدن ما نوري در دله هر حال به سرعت دست به کار شدم، ببودیم

.ت این عزیزان را تصویربرداري کنمنمایم و تا جایی که امکان داشت زحما، ثبتروشن کرده بود
به همراه اهالی خونگرم روستا به سمت مسجد حرکت کردیم...

، دل پر دردي داشتند از کم آبی،ز خوشامدگویی چند تن از سفالییان، بیان تیتروار مشکالت آغاز شددر داخل مسجد پس ا
، بیکاري و مهاجرت جوانان و ... صحبت به میان آمد.اجرا نشدن عدالت در توزیع آبتوجهی مسئولین،فقر، بی

مردمانی که توقعات چندانی نداشتند ولی ،دلم به درد آمد،دیدمریا و باصفا را در چنین وضعی میاز اینکه این مردم بی
کرد ...میشان را عوضسرنوشت زندگی،شانههمین اندك خواست

***************
از این جلسات جمهور و هیئت همراه به استان فارس که طبق برنامه قبلی به یکی فرمان مصادف شده بود با سفر رئیسس

شد رفتیم و ساعاتی را در این مکان رامه با حضور نماینده رئیس جمهور، خانم موالوردي برگزار مینور خکه در دانشگاه پیام
میان سخنان مشکالت اصلی مردم منطقه نیز مطرح گردید.سپري کردیم و دربرخی از مسئولینبا شنیدن سخنرانی 

شان ، شاید آمده بودند تا به زعم خود فرشته نجاتدادمجال راه رفتن در سالن را هم نمیجمعیت زیادي آمده بودند و ازدحام 
!را ببینند
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از جمله ندخی از آنان به کارهاي دیگر روي آورده بودآبی منطقه باعث نشده بود که اهالی بیکار بنشینند و برمشکالت کم
.که از برخی از آنها دیدن داشتیمدادندها در منزل انجام می، پرورش طیور و کارهایی که خانمپرورش قارچ

چه ، دریابه شدیم ...دریغ از یک قطره آکه به دریاچه رسیدیم حیرت زددیدار از دریاچه بختگان برنامه دیگر گروه بود، زمانی
!توانستیم در آن قدم بزنیمتبدیل به بیابان شده بود و می

تکلف و باصفا مواجه ه دفتر ایشان رفتیم و با فردي بی، بز در برنامه سفر گنجانده شده بوددیدار با امام جمعه شهر خرامه نی
ایشان را نیز حضور یافتند و نظرات ، یکی دو نفر از مسئولین شهراختند، به بیان شرایط منطقه و مشکالت مردم پردشدیم

ترین موضوعات مدیریت و به تبع آن مشکالت معیشتی مردم و مهاجرت جوانان از اصلیآبی و سوءنیز شنیدیم و باز هم کم
مطرح شده بود.

داشتیم مراه گرمی ناشی از صفاي مردم استان فارس را همان احساسمان به پایان رسیده بود از طرفی در دلسفر چند روزه
شد در اولین فرصت الیل مختلف دچار بحران شده بودند، کاش میکش که به دزحمتو از طرف دیگر غم مردمانی

مان نیست و باید چشم امید به ، اما افسوس که این امر در توانحلیل نماییم و راهکار ارائه دهیمشان را تجزیه و تمسائل
.وطن خویش را آباد نماییم،تا با تدبیر و ارادههاي آینده داشته باشیم ها و سالماه

مان خوش شود و درد تا شاید دل،تا از بقایاي تمدن کهن ایرانی نیز بازدیدي داشته باشیمدر روز پایانی عازم شیراز شدیم
مردم کربال را براي دقایقی فراموش کنیم ...
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همانند فرهنگ و تمدن مردمان سرزمینم ...،شودقبل میتر از سال اما دریغا که این مجموعه زیبا هر سال ویران
چو ایران نباشد تن من مباد

94بهار مهدي برادران
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تانهاي شنیدنیانگیز حرفسالم به شما و طعم شور
، رئیس محترم شوراي اسالمی روستاي سفلیمهندس حسین زارع

تاب شنیدن صدایتان هستیم! چقدر بی
، حتی از خشکی رود خانه کر و  دریاچه بختگانتان را بشنویمم صدايتوانیهر چیز میاز

زند و نیلوفرانه در همه وجودمان قد مان جوانه میتان در دلآییم وقتی طنین کالم مهرباندانی چقدر به شوق مینمی
کشد.می

هاي روستا سفلی جاري شوم.باران شوم. ببارم و در همه کوچهتاندوست دارم براي
روندگذارند و میآورند جا میها عطرشان را با خودشان میمآد

.مان ماندیدهايشما آمدید و رفتید ولی توي خواب
هاي تقویم بهار شد و رفتید تان را جا گذاشتید و تمام برگهايخاطرهنبردید،ولی دیروز را با خودشما آمدید و رفتید

و وقتی رفتید با خود نبردید آوردیددتان تان را هم با خوشما وقتی آمدید موسیقی
مان ماندید.رویاي خیس شبانه،مانشعرهاي،مانهايشما آمدید و رفتید ولی در دلتنگی

***
توانست بیزاري و نفرتی که از جنگ تمام وجودش را فرا گرفته، حس کند. اش در وسط میدان جنگ افتاده، میدوست دیرینه

وقفه دشمن محاصره شده بود.روهاي بیسنگر آنها توسط نی
دشمن برساند و دوستش وسرباز به ستوان گفت که آیا امکان دارد بتواند برود و خودش را به منطقه مابین سنگرهاي خود

ش را داشته باشد، دوست تو اکنم که ارزشتوانی بروي اما من فکر نمیبود بیاورد؟ ستوان جواب داد: میرا که آنجا افتاده
اندازي.مرده و تو فقط زندگی خودت را به خطر میاحتماالً

ش رساند، او را روي اآسایی خودش را به دوستتصمیم گرفت برود و به طرز معجزههاي ستوان را شنید، اما سربازحرف
هایی هم به چند جاي بدنش اصابت کردو به سنگر خودشان برگرداند ترکشهاي خود گذاشتشانه
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ش را امرد با هم بر روي زمین سنگر افتادند، فرمانده سرباز زخمی را نگاه کرد و گفت: من گفته بودم ارزشوقتی که دو 
ندارد، دوست تو مرده و روح و جسم تو مجروح و زخمی است.

ار ش را داشت، ستوان پرسید منظورت چیست؟ او که مرده، سرباز پاسخ داد: بله قربان! اما این کاسرباز گفت: ولی ارزش
آیی....دانستم که میود و به من گفت: میش را داشت، زیرا وقتی من به او رسیدم او هنوز زنده باارزش

دهی مهم است. مهم آن کسی است یا آن وظیفه انجام میو؟! همیشه نتیجه مهم نیست. کاري که تو از سر عشقدانیمی
عنی همین.چیزي است که تو باید به خاطرش کاري انجام دهی. پیروزي ی

***
جز خشکسالی چه داریم؟

یک پایمان در هوا بود یک پایمان بر لب گور
یک دستمان در تعجب یک دستمان زیر ساطور

از شمع و پروانه گفتیم از دیو و دردانه گفتیم
اي از نکشتن! بی اختیاران مجبورزنجیره
نشانه ستاي بیمان با تعجب در لحظهانگشت

این ماجرا محرمانه ستچیزي نگو هر چه دیدي
مان زد جز خشکسالی چه داریم؟آفت به رویاي

در سینه هامان به غیر از فریاد اللی چه داریم؟
ما را سیاهی به هم ریخت در چار، راهی به هم ریخت

هایی خیالی در دست خالی چه داریم؟جز کاسه
اي از نکشتن! این تن بمیرد همین استزنجیره

رد آتش بگیرد همین استدرویاي تب کرده از
هر شب مدالی گرفتیم تصدیق اللی گرفتیم
دنیا در آغاز بودن پایان بگیرد همین است!

اي کور هستیمبیهوده در ما نگردید ما دسته
اینجا چه آرامشی هست! از ماجرا دور هستیم

یک پایمان بر لب گور یک دستمان زیر ساطور
ستیماي شور هخشکیده دریایی از ما! دریاچه

***
اي اندیشید. من براي اینکه ناامیدي به سراغم نیاید، هر روز به رودخانه کر چارهاست و براي رفع آن بایدمیگن ناامیدي کفر

تر کسی با زنم، آیا امیدي هست؟ آن طرفایستم و فریاد میروم و روبروي دیوار بلند آن میام میخشک شده نزدیک خانه
دهد امیدي هست، . هست.. هست... هست. به نظرم حق با اوست، حتماً امیدي هست.میانعکاس پژواك صدا پاسخ 

مانند. مطمئناً مشـکل مانع در راه هـاي پر پیچ میهاي مسـدود نیسـتند، بلکه بیشتر به راهها مانند جادهمشکالت و سـختی
شود. خیلی تر میتر و پرنوری بهتر، باشکوهباال رفـتن از آن زندگنیسـت، بلکه در حـقیـقت تـخته سنگی اسـت که با 
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اي سخت محبوس شود. ما خود را در پوستهها مشکل در حـقیـقت هـمان دري اسـت که خدا از آن وارد زندگی ما میوقت
مان شود.شکند تا خدا به راحتی وارد زندگیدارد. مشکالت این پوسته را میایم که خدا را از ما دور نگه میکرده

***
شود گاهی ساده... به یک دلخوشی کوچک...دل آدم ...چه گرم می

به یک دلداري کوتاه ...به یک احوالپرسی ساده...
فهمم......یعنی...تو را می"تکان سر"به یک 

... به یک گوش دادن خالی ...بدون داوري!
به یک همراهی شدن کوچک ...

به حتی یک همراهی کردن ممتد آرام ...
"روزگارت چگونه است ؟"رسش :به یک پ

به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه ! 
... به یک وقت گذاشتن براي تو...

..."من کنارت هستم "به شنیدن یک 
بی مناسبت ...به یک هدیه

بی دلیل ..."دوستت دارم "به یک
به یک خوشحال کردن کوچک ...به یک غافلگیري :

گل...به یک شاخهبه یک نگاه ...
دل آدم گاهی ...چه شاد است ...
به یک فهمیده شدن ...درست !

به یک سالم !به لبخند!
به یک تعریف به یک تایید به یک تبریک ...!!!

شکند خواسته یا ناخواسته. براي بدست اوردن دل دوستان کند و دل دوستانش را میشتباه میخواهم بگویم گاهی ادمی امی
تواند شود گفت و نوشت فقط نگاه ملتمسانه میها را نمینماییم و ارادتی. برخی حرفالمی عرض میابتدا براي شروع س

هاي تنهایی را با بیان کند که اي دوست برگرد و دوباره باز باهم زیر باران قدم بزنیم, دوباره با هم گپی بزنیم و لحظه
کلمات دلنشین پر کنیم.

ي وجود مان شدنتان گرما بخش همهها براي شمایی که بودهمه دسته گل
فرق است میان دوست داشتن و داشتن دوست،

اي و اما داشتن دوستاست لحظهدوست داشتن امري
هاي دوست داشتن استاستمرار لحظه

تان هستیم تا تبدیل به داشتن دوست شود و هم محلی شویم.منتظر استمرار دوست داشتن
تاي سفلیباتشکر حسین زارع از اهالی روس
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هاي اهالی سفلیگزارشی از خواسته
خارستانی، عضو محترم شوراي اسالمی روستاي سفلیصغري سرکار خانم 

عرض سالم و تشکر از بابت سفر به سفلی توسط کارگاه توسعه و عمران و اندیشگاه تهرانبا
اي این سفر تا ابد ماندگار باشد.شاءاهللا سفر شما عزیزان به این روستاي فراموش شده با برکت باشد و دستاوردهان

هاي آنان استفاده کنیم.ها و راهنماییالً حرف نزدند، تا الاقل از محبتاول این که چرا این مسافران و میهمانان گرامی اص
بخش باشد.درپی و مداوم باشد و نتیجهشاءاهللا این سفرها پیدوم اینکه ان

کردند تا بهتر هاي جاده سفلی بازدید میهاي آبرسانی و انتکوه سمنک، کانالاز مکان تفریحی اي کاش! این افراد محترم
تعد استقبال از مس،ها رسیدگی شود و امکانات رفاهی در آن باشدبتوانند در مورد آن تحقیق کنند و این که اگر به این مکان

تواند باشد.مسافران زیادي می
سجد م2از شد.شان میکردند حداقل دلگرمی با خانواده هاي... بازدید میمریضان نیازمند و بضاعت،از منازل افراد بی

نانوایی سفلی که کار سالن ورزشی که اخیراً کلنگ خورده، محل ساخت ، هاي قارچدیگر، حسینیه، تولیدي خیاطی، سالن
خانه عالم، دهیاري،و ترك اعتیاد سفل، مهد قرآن ناقص سفلی،NAپزد. مکان کرده و هم اکنون دیگر نان نمیمی

شد.بایست بازدید میهاي خشک در صورت امکان میي کشاورزي و جدولهازمین
مورد) 2-3شد (حداقل ان مطلقه و ... هم اگر بازدید میزنسرپرست،سرپرست و بدهاي بیاز خانواده هاي شهداء، خانواده

شنیدند.هاي آنان را از نزدیک میحرف
در خصوص کمبود امکانات بهداشتی و سابقه اي با بهورزان روستاشد و مصاحبهت سفلی بازدید میهاي بهداشاگر از خانه

گرفت نتیجه بخش بود.در زمینه کارهاي بهداشتی صورت میهاي آنان کار و موفقیت
ش خالی از لطف نیست.اکه دیدنت که شاید براي تاالب مناسب باشدهاي کوه سمنک مکانی اسکناره

روستا:مشکالت 
محصولی و کشت محصوالتی که نیاز به آب باید از تکب کشاورزي و حتی کمبود آب شرب میبا توجه به کمبود آ- 1

شود با آب کم که نیاز به آب کمتري دارند و میفراوان دارد مثل گندم، برنج و.... بیرون بیاییم و به سمت کشت محصوالتی
و آبیاري غرقابی حذف شده و به سمت آبیاري رفتزعفران و...ختان پسته،ود زیادي رسید مثل درختان انجیر، دربه س
و باید راهکاري پیدا شود و فرهنگ سازي شود.اي حرکت کرد قطره
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اي فراهم شود که کارخانه یا شرکت در روستا زده شود و تاسیس گردد که این منطقه از شود از لحاظ مالی بودجهاگر می- 2
رویه مردم و جوانان به شهرها جلوگیري کرد زد) که بشود از مهاجرت بیعتی تبدیل شود (مثل یقطب کشاورزي به قطب صن
و افراد زیادي سر کار بیایند.

اي کتی سروکار دارند راهکار و بودجهکه اگر با وزیر یا مسولین ممل.سوادهاها و بیزمینه اشتغال جوانان؛ تحصیلکردهدر- 3
اورند تا از نزدیک مشکالت مردم را ببیند.تامین شود و یا آن فرد را بی

شود؟آید و آیا متعلق به این روستا میآیا به سفلی می115اورژانس- 4
که هزینه باالیی دارد اند نیاز به طرح مطالعاتی و تحقیقاتی داردک که با نماینده صحبت کردیم گفتهجاده به آباده طش- 5

شک متصل کرد که از نظر اقتصادي و ... بر روي این روستا تاثیرات خوبی داشته شود جاده سفلی را به آباده طکه آیا می
باشد.

ن بودجه جهت نداشتاي،هاي ناقص مثل طرح هادي، بهسازي روستا، خانه عالم، مهد قرآن، نبودن پارك محلهطرح- 6
شرکت تعاونی دامداران و ...وکشاورزان و نبودن بیمه دامدارانحمایت نشدن از دامداران و ساخت پایگاه مقاومت،

هاي دیگر.ستا جهت ارتباط با وي و با ارگاننبودن روحانی دائم در رو- 7
امیداور نبودن مردم و پایین بودن قدرت ریسک مردم جهت انجام کارهاي جدید و نداشتن هزینه جهت انجام کارهایی - 8

مردم این آگاهی را برساند که خاك این روستا و منطقه شناسی جهت این که به ود آور باشد و نبودن ایستگاه خاكکه س
قابل کشت براي چه محصوالتی است

نبودن ورزش و امکانات ورزشی براي جوانان و بانوان- 9
هاي عاطفی در زدواج جوانان و وجود طالق و طالقو باال بودن سن انبودن اتاق فکر، اتاق مشاوره، مشاوره خانواده-10

هاي خانواده و مشاورانرسانی از طریق کارشناسو آگاهیدهیم اموزشعلت عدهخانواده ب
و توجه نکردن دم وجود امکانات رفاهی براي مردمها و باال بودن خرج در روستا و عپایین بودن اعتبارات دهیاري-11

مسولین ذیربط به این مشکالت.
دهم جمع شوند و تحقیقات علمی انجام دهند.نبودن موسسه تحقیقاتی ویژه طالب و دانشجویان که حداقل گر12
خاطر بهداشتی نبودن منطقه کربال و سفلی.ههاي مختلف مثل سالک و... بوجود بیماري13
بافی و ....بافی، گلیمسازي و قالیسواد مثل کیفسواد و کمنبودن اشتغال زنان بی-14
اند.ند و صاحب شغل و موقعیتی شدهادرس خواندهروستا توسط کسانی که کرده و تركمهاجرت افراد تحصیل-15
ها را از با توجه به کمبود شاگرد در مدارس، مدرسهکار کنیم که ه موزان و معلمان و اینکه چآدیدار از مدارس و دانش-16

سفلی انتقال ندهند.
نوشته شده .لطفاً رسیدگی شود.لطفاً رسیدگی شود تا به نتیجه مطلوب برسیم وگرنه تا االن این مشکالت زیاد گفته و17

:گردآورندگان
) دانشجو(علیاییرضا-1
)لیسانس(علیاییحسن- 2
)بهشتیشهیدپایگاهدانشجو،فرمانده(صابرعلیایی- 3
)گروهانسیکل،فرمانده(کشتکاراصغر- 4
)مکتبیسواد-محلمعتمدوسفیدریش(علیاییعبدالرحمان- 5
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)   دیپلم(عباسیحسین- 6
) حوزهدکتراي(رستانیخامحمد- 7
) سوادبی(علیاییعلیمحمد- 8
) لیسانس(علیاییامین- 9

) سوادبی(علیاییحسینآقا-10
)شورا،لیسانس(خارستانیصغري-11
)دهیار،دیپلم(زارعابوذر-12
)لیسانس،شورافوق(زارعحسین-13
)دیپلم(سفالییزهرا-14
)راهنماییاول(خارستانیزهرا-15
)ابتداییپنجم-بهورز(علیاییسرینن-16
)بهورز،دیپلم(زارعمحمود-17
)لیسانس(زارعزینب-18
)پزشک(علیاییاهللاهدایت-19
)ابتداییپنجم(عباسیصدیقه-20
)دیپلم(خارستانینرگس-21
)راهنماییاول(علیاییاعظم-22
)سوادبی(عباسیخدیجه-23
)سوادبی(باقريرقیه-24
)سوادبی(پزمحمودآش-25
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شد.» خواهیم«انشااهللا موفق 
سرکار خانم فاطمه علیایی

انگار که یک گروه زد کننده مردم، برق امیدي در چشمان همه موج مییشگاه به سفلی و استقبال غافلگیربا ورود تیم اند
گویند در زبان محلی به آن مجمع مید کهها با گل و قرآن و اسپنشان نجات دهند. خانمها را از همه مشکالتاند آنآمده

به استقبال آمده بودند. به محض همراهی تیم اندیشگاه از مشکالت خود شروع به گفتن کردند، خشکسالی، وضع بیکاري و 
گویی نشان از حس آمدگوسفند و نصب بنرها با مضمون خوشمهاجرت جوانان از روستا و وضع بهداشت مدرسه و ...قربانی 

ها و شورا و مردم به بیان درخواستيروستا رفته و اعضاطقه داشت. پس از آن به مسجد اصلیي مردم این مننوازمهمان
اي که با معاون حقوقی رییس جمهور ه و در جلسهنور خرامه رفتپس از صرف ناهار به دانشگاه پیامشان پرداختند. مشکالت

مراه هاي براي ما بهحقوقی رییس جمهور به خرامه خاطرها معاون برگزار شد شرکت نمودیم، ورود همزمان تیم اندیشگاه ب
ها جوانمردي ن فرصت استفاده کردم و براي خانمداشت، سالن مملو از جمعیت بود به قدري که حتی جاي نشستن نبود از ای

تیم خاطره يبراو عسکري به عنوان هیئت همراه معاون حقوقی رییس جمهور جاي نشستن پیدا کردم که در طول سفر
ي که در آن اشد. دریاچهشکسالی به معناي واقعی مشاهده میجالبی شد. پس از آن به دریاچه بختگان رفتیم که در آن جا خ

د. تصور آنکه آن لحظه کردند اکنون خشک خشک بوگیري میهیکردند و مردم منطقه در آن مابا قایق رفت و آمد می
تاثري وشدو خشکسالی واقعی به وضوح دیده میایم دردناك بود، در آن جا فقر اي با آن عظمت ایستادهوسط دریاچه

بست.عمیق در وجود انسان نقش می
اي با امام جمعه و مسولین فرهنگی و آموزشی و مسئول اطالعات سپاه صورت گرفت که خیلی خوب و مفید بود، جلسه
ان و فارغ التحصیالن روستا برگزار شد که به بررسی مشکالت اي با حضور جوانهمان روز در مسجد روستا نیز جلسهعصر 

هاي جایگزین کردن محصوالت شان و راهروستا پرداخته شد، مردم جلسه را خودشان در دست داشتند و به بیان مشکالت
اوت بود. فشار هاي مردم نسبت به هدف تیم اندیشگاه خیلی فراتر و متفخشکسالی پرداختند، البته خواستهدیگر با توجه به

ند و بروند.را برطرف کنها آنو نیازهايشکالتاند همه مکردند چند نفر آمدهمیقدر زیاد بود که فکر فقر و مشکالت آن
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ت حضور چند کودك دبستانی چیزي که بیشتر از همه توجه مرا به خود جلب کرد و به نوعی تمام ذهن مرا مشغول کرده اس
در مسجد داشتیم بود، کنار مادرشان نشسته بودند و با چهره مظلوم به سخنانی که در مورد اي که با خواهراندر جلسه

کردند، مساله هاي مادرشان را تایید میشان صحبتدادند و گاهی با تکان دادن سرهايوضعیت  آموزشی شان بود گوش می
ها واقعا دردناك بود.آموزشی و بهداشت آن

شان هرگونه کار و فعالیتی را هایشان گفتند و اینکه حاضرند براي رفاه و آسایش زندگیاییهاي روستا از توانسپس خانم
ه یک پشتوانه ها نیاز بکاري فعالیت داشتند، آنشان در کشاورزي و برنجانجام دهند، همان طور که قبال پا به پاي همسران

کالت و فقر اقتصادي قدرت ریسک ندارند.خاطر مشهها را امیدوار و دلگرم کند چون بدارند، کسانی که آن
و اما تیم اندیشگاه...
هاي علمی در جهت توسعه و پیشرفت کشور، انشااهللا اند براي ارائه راهدانی که از جان و دل مایه گذاشتهدلسوزان و اندیشمن

کنیم.، صیانت و حمایت شان بتوانیم از بذرهاي مساعد رشدهایمردم و ایمان به تواناییبا خواست 
"اي شیرین بدل ساختتوان به میوهبه جوانه زدن نداشته باشد را نمیاي که تمایل دانه"نتاجطبق فرمایش دکتر غالمی

شد. به امید آن روز» خواهیم«انشااهللا موفق 



٣٨

براي مظلومیت کربال
مهندس مجتبی دهقانی

کنمفکر می"مالصدرا "دارم به 
اشبه حرکت جوهري

م کدام ظالمکه از قل
سد او کشیده شد

********
از این به بعد

را"مالصدرا "
مال
سد
...را

می نویسم
گور پدر کربال
********

بخته شود"بختگان "باید 
شودسد می"مالصدرا "وقتی 

********
تو با کدام فلسفه سد شدي

! "مالصدرا"
من منطقم درد می کند

... !من کربالم
********

رک
شودکر می
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شودکور می
گیردبوي سد می"مالصدرا "وقتی 

********
هایت را به آتش خواهم کشیدتمام کتاب
وقتی نامت
شودسدي می

کندکه نان کربال را آجر می
... ! "مالصدرا"

********
دهدبوي شالیزار نمیهایم دیگردست

ل ارث پدرانم بوداز روزي که سد شدي بر روي رودي که هزاران هزار سا
! "مالصدرا"

دهماین روزها بوي رنگ می
کنملندي را با حرکت جوهري تو رنگ میبس که برنج تای

پدرانمدار صداقت هزاران هزار سالهراثاین منم می
لعنت بر آن جوهري که سد تو را رقم زد

********
چه رازي است

تن شهداي کربال72متر ارتفاع تو و 72بین 
اي تا آب را بر کربال ببنديتن را زیر پا گذاشته72د خون شای
.... ! "مالصدرا"

...سد فیلسوف
********

!تو را با کدام فلسفه بنا کردند ؟
!با کدام منطق ؟

!زمین چقدر سیب زار الزم بود ؟مگر براي کشف جاذبه
شش بند کربال از جاذبه افتاد

نشین در به دري شدیمو ما حاشیه
ز برکت سدتا

! "مالصدرا"
********

!اي رود ! اي کر ! اي اعجاز خداوند
عصاي کدام موسی تو را خشکاند

هاست هیچ فرعونی از تو نمرده استکه سال
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من کربالم
هاي تو ایمان داشتهمان که به بال

دهدمبري مرا از خشکی تو عبور نمیهیچ پیغ
به آن سوي ظلم

مخواه تشنه کام بمیرم
هایم را به چوب حراج فروختمام گوسالهتم

مباد
به سامري ایمان بیاورم

تو باز خواهی گشت
هرچند هارونی در قوم نمانده باشد

هاي تو ایمان دارممن به بال
...من کربالم

********
به مذاکره نیازي نیست

تمام کربال
اورانیوم غنی شده است

خواهیمما آب نمی
خواهیمنان نمی

خ کبریت کافی استفقط یک ن
.تا جهانتان را به آتش بکشیم

********
پیش از این

انتهاي کر نیز شاخ داشت
"شاخ کل یداله"
"شاخ کل محمود"

امروز اما
اندهمه براي او دم در آورده

.... ! "مالصدرا"حتی 
***

قبل تر از اینها
کر بودي

جاري بودي
شدينمی"مضاف "با هیچ اتفاقی 
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مردندصفتان عالم در تو میاگر تمام سگحتی 
امروز اما

کنمبا تو تیمم می
نمازهاي قضایم را

از قضاي روزگار
خیال غذاي فرزندانمبی

اممن شاعري ساده
خوانممن در دستگاه شور می

...تا دنیاي شما شیرین شود
***

من به این روزها محتاجم
به این روزهاي بی تو

کندند حال مرا بد میبی تو بودن هر چکمی 
ولی خوب است

اندیشمچون بیشتر به تو می
به تو که طراوت نفس کشیدنم بودي

برکتم بودي
!بختگان

!اي بخت به خواب رفته
!کی بیدار خواهی شد ؟

باردمیاز قلمم"مالصدرا "این روزها چقدر 
...!!!امببین چقدر فیلسوف شده

***
نیستیمکه گفته ما قطب صنعتی دنیا

"بختگان"
ـ بزرگترین کارخانه تولید ریزگردهاي رادیواکتیویته

در قلب سرزمین ما تاسیس شده است
سرطان باشیمتا بزرگترین صادر کننده

ما را جدي بگیرید
بختگان بخته نیست

...مانما نسل ظلم را عقیم خواهیم کرد با صادرات
***

لب تشنه تر از رود کر ایم آقا جان
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ز دست زمانه دلخوریم آقا جانا
کربال شده کرب و بال یا عباس

بریم آقا جاناز دست شما نمی
***

همچنان کر بود اما یادبودش ماند"کر "
از آتش اعجاز تنها شرح دودش ماند

از آن همه محصول گندمزار و شالیزار
فصل فرازش گم شد و فصل فرودش ماند

راهسر برکشیدند از میان"سیوندها "
ماند"رود رودش "در سوگ نواي "کربال "
اما"کر "سد شد و خشکید "مالي صدرا "

ام شعر و سرودش ماندهاي تشنهدر چشم
و بی رحمی"تبعیض "شد نگاه تازه ي "سد "

ها لوح تقدیر و درودش مانددر سازمان
را فرو ریزد"سدها "می آید آن مردي که 
..."سبـــــــز"ت عدل و جودش مردي که تا روز قیام

***
براي مظلومیت دریاچه ي خشکیده ي بختگان

»بختگان«
باران می بارد

اما نه آن قدر که لبهاي ترك خورده ات را
مرهمی باشد

–و البته که این اراده ي خدا نیست-
تو تاوان کارهاي ناکرده ي مایی

!بختگان
نفرین کدام فالمینگو در تو اثر کرد

این روزها
به جاي اشک

پسماندهاي کارخانه ي پتروشیمی شیراز
بارداز چشمانم می

ایمما نیز دچار قحطی عاطفه
!لطفا ما را ببخش

مجتبی دهقانی



٤٣
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