
  

  

  

  

  

  هاي توسعه و ساماندهي عشاير  مديريت كانون

  با تكيه بر تجربة عملي سيستان و بلوچستان

  

  علي شعباني

  

  

 هزار ٢٠ اجتماعي، كه شالودة ساماندهي -در سال پاياني برنامة پنج سالة دوم توسعة اقتصادي

ها و راهبردهاي  ريزي و بخش عمدة آن اجرا شده، يافته  هاي توسعه، پي خانوار عشاير در كانون

گذاري و  قيمتي در روند سياست تواند دستماية گران اين مي. تجربي جديد پيش روي ماست

ها قابل تدوين و تحرير نيست، لكن  طبيعي است كه برخي تجربه. هاي آتي باشد اجراي برنامه

ه نقد نشستن هر شكل بايد فراهم گردد تا با ب انتقال اطالعات و تجارب ناگزير است و بستر آن، به

ها فراهم شود و در گذار از اين  مشي ها و خط ها، روش اين دستاوردها، پااليش مداوم انديشه

  .كار بنديم ها را به ، اميد است بهترين)فيلتر(پاالينده 

برنامة سازماندهي عشاير، از نگاهي شبيه يك آزمون بود و نتيجة آن نسبي، هر چند طي كار   

لعاتي براي طي روش علمي استقرايي، در اختيار مجريان بود، اما نتايج ابزاري همچون خدمات مطا

 جوامع -ترين سيستم ارگانيك تغيير در نظام پيچيده. مورد انتظار الزاماً قابل محاسبه و كنترل نيست

طبيعي است اگر سياست تغيير، با فرض واحد و .  نيازمند زمان و دقت كافي است-انساني

 نباشد و با تلقي توسعه به مفهوم فرآيندي پيچيده و همه جانبه، اشكال صورت تحميلي مقدور به
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باشد، اساس اين است كه برنامة ساماندهي، بهبود و برتري  متعدد آن در جهت ساماندهي محتمل 

وضع نسبت به قبل و رضايت عشاير را با شرط هماهنگي و تطابق با سياست توسعة ملي در پي 

در برنامة ساماندهي سياست، ايجاد تسهيالت مناسب براي هر با اين نگرش . خواهد داشت

هاي خوب و  اي از زندگي عشاير، كه اسباب اقتدار، همبستگي، توليد و حفاظت از خصلت شيوه

  ١.گردد اجتماعي عشاير را فراهم آورد، حمايت و اجرا مي

شيوة معيشت و يعني اسكان، تغيير . اين راهبرد و رويكرد در متن بر مشاركت تأكيد دارد  

 اين ضرورت در هدف طرح توسعة مناطق عشايري ٢.تغيير شيوة توليد به شيوة خود عشاير

هاي اجتماعي،  دستيابي به شناختي دقيق، عيني، كاربردي و همه جانبه از ويژگي: تصريح شده بود

تدوين برنامة علمي و متناسب و اجراي آن ... اقتصادي و فرهنگي جماعات مختلف عشاير 

 ٣.اي هاي توسعة ملي و منطقه در راستاي ضرورت... جانبة خود عشاير و  ها با مشاركت همه رنامهب

  : نيل به اين هدف مستلزم طي مراحل مختلفي است

 موضوع اين ٤.گيري نظام توسعه گذار و مرحلة پاياني شكل: سازي؛ مرحلة دوم آماده: مرحلة اول

  . و طرح چند نكتة مبهم مرحلة پاياني استمقاله ناظر بر مسائل و مباحث مرحلة دوم 

  

  پيشينه

به اين منظور نقاط .  طرح اسكان عشاير در مناطق خاصي از استان، مطرح بود١٣٦٨در سال 

اي خاص تشكيل و از سوي شوراي عشاير  كميته. مستعدي از حيث آب و خاك بررسي شده بود

 ١٣٧٠در سال . ي بحثي در ميان نبودهنوز از برنامة توسعة مناطق عشاير. شد موضوع دنبال مي

طور  ها، به يافته از منابع ملي به استان مطالعات طرح توسعة مناطق عشايري با اعتبار كم تخصيص

كه  طوري به. رسمي آغاز شد و در پي آن هر سال حجم عمليات و اعتبارات سير صعودي داشت

عنوان   توسعة مناطق عشايري بهسالة دوم توسعه، و پس از اينكه طرح در آستانة برنامة پنج

نظر   مورد اتفاق٧١المللي عشاير و توسعه در سال  ساماندهي خانوارهاي عشايري، در سيمنار بين

كننده قرار گرفت، بستر اجراي طرح به اندازة كافي براي يك  كارشناسان و انديشمندان شركت

  .برنامة پنج ساله از حيث مطالعات و شناخت آماده شده بود
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اي به موضوع  بينانه ، نگاه خوش١٣٧٣ پيش از شروع جدي عمليات ساماندهي در سال تا  

رغم  كه به طرح اسكان در وزارت كشور و مجموعة استانداري، علي ساماندهي حاكم بود، همچنان

الحصول بودن  اينكه بحث تأييد و همراهي نظري عشاير به ميان آيد، پنداري مطلق از سهل

كس  شد كه هيچ اين امر، شايد بيشتر از اين تصور ناشي مي. اماندهي داشتيمها و اهداف س پروژه

هاي اسكان با ديد امنيتي، كامالً داوطلبانه و  زند، و برخالف طرح لگد به بخت و منافع خود نمي

كه در كوران كار، و در صحنة عمل،  با اين حال، هنگامي. مشاركتي و برخاسته از نياز عشاير بود

ها و نيروي انساني و همچنين  هاي مالي، اجراي طرح كت عشاير در زمينهضرورت مشار

ابراز . ها بسيار كمتر از انتظار بود گذاري پيش آمد، هماهنگي و همپايي عشاير در طرح سرمايه

تحركي آنان، مقاومت در مقابل تغيير و عدم پذيرش و استقبال از  انگيزگي و كم ناتواني مالي، بي

شد برخي عشاير حتي از پذيرش  گاهي مشاهده مي. برانگيز بود كننده و گاه يأس هها، كالف نوآوري

كردند؛ يعني در مقابل حسن نيت، عدم اعتماد و ناباوري و گاه  امكانات رايگان نيز امتناع مي

با اين بحث يك بار ديگر بايد جداً . سوءاستفادة رفتاري براي اخذ امتيازات بيشتر كامالً مشهود بود

 انگيزشي و - تحليلي، احساسي-عقالني:  شود كه براي تغيير و تحول بايد در سه جبههتوجه

در طي اين نوشتار . وجود آمده باشد تا فرآيند تحول صورت عملي بيابد رفتاري كامالً آمادگي به

  .تنگناهاي بازدارنده در مسير تغيير زندگي عشاير و اجراي برنامة ساماندهي بررسي شده است

  

  اندهي عشاير ايرانشهر در يك نگاهي سامها كانون نتخاب و اجرايروند ا

  .١٣٧٠ها،  شناسايي مقدماتي مناطق و پتانسيل) الف

هاي  مطالعة شناسايي اجمالي استان از حيث وضعيت عشاير و انتخاب و تعيين زيست بوم) ب

  .١٣٧١عشاير، 

  .١٣٧٢ مقدماتي آن، عنوان اولويت يكم و مطالعة انتخاب زيست بوم جازموريان به) ج

  .١٣٧٣ها،  مطالعة نيمه تفصيلي و طراحي تفصيلي كانون) د

  .١٣٧٣ها،  هاي توليدي و حفر چاه شروع عمليات اجرايي پروژه) ه

  .١٣٧٤ -١٣٧٨هاي عمراني و زيربنايي و ساماندهي عشاير،  ه تداوم عمليات و اجراي پروژ) و
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  ي انجام شدهها فعاليت

 ليتر بر ثانيه آب، اخذ و ١٤٧٠ حلقه چاه عميق و استحصال ٤٩ر حف:  توليدي و اشتغال-

  . خانواري١٠هاي   هكتار اراضي زراعي و واگذاري در قالب مشاع٢٧٠٠سازي  آماده

  .سازي  كيلومتر خيابان٥/٥ هكتار و ٨٠ واحد، در سطح ٤هاي اسكان  احداث سايت:  عمراني-

  . خانوار و بقيه در دست اقدام٢٣٠مسكن  خانوار، احداث ٥٠٠ واگذاري زمين مسكوني به -

  .المنفعه هاي خدماتي، رفاهي و زيربنايي عام  اجراي پروژه-

پيش از شروع بحث ضرورت دارد برنامة ساماندهي عشاير در قالب برنامة پنجسالة دوم   

در سياست ساماندهي عشاير در برنامة دوم، ابهامات و . توسعه نيز مورد ارزيابي قرار گيرد

ساله رسيده،  خورد و در طول اجراي برنامه تاكنون كه به پايان پنج هاي ذيل به چشم مي تيكاس

  :بيشتر مشهود است

رغم  متأسفانه برنامه از حيث ساختار تئوريكي روشن نبود و علي:  فقدان اتفاق آراء-١  

اغلب . دطور يك طرح كامل مدون نش ، مباني آن به١٣٧١گذاري كارشناسي بر آن در سيمنار  صحه

عدم وفاق در شناخت، عدم وفاق در . هاي چندگانه طرح شده است شناخت ناقص و برداشت

مشي روشن در ترسيم  معني و مصداق اسكان و ساماندهي، عدم اتفاق آراء در اجرا، فقدان خط

  ... .برنامة تغيير در جامعة عشاير و 

ل برنامه، نيازها، قابليت بدون تجربه و محاسبة كام: »سنگ بزرگ عالمت نزدن است «-٢  

 .اجرايي و تحقق آن، اهداف كمي بزرگ تعيين شده بود

هاي آنها مشخص نشده  هاي اجرايي و وظيفه حوزة عمل دستگاه:  وجود خألهاي قانوني-٣  

به لحاظ قانوني روشن نبود كه آيا ساماندهي . ها مكلف به اجراي وظايف مقرر نبودند و دستگاه

ا يك وزارتخانه يا دولت؛ به همين دليل عمدتاً كار بر دوش يك سازمان كار يك سازمان است ي

 .نهاده شد بدون اينكه ابزار و اختيار و اعتبار آن فراهم شده باشد

تر  برنامة ساماندهي نيازمند تشكيالت وسيع:   عدم تناسب حجم وظيفه با سازمان مجري-٤  

آالت و   ، امكانات، فضا، وسايل و ماشين)كمي و كيفي(تر از حيث نيروي انساني متخصص  و قوي
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آنچه انجام شده و به منصة ظهور رسيده، تنها بازتاب عشق، ايثار، فداكاري و تالش . است... 

  .ناپذير نيروهاي صديق امور عشاير بوده است مستمر و وصف

. بودتغيير مديريت در جريان برنامه، زياد و سريع : اي سازمان لحاظ نشد  مديريت برنامه-٥  

، اعمال ١اين بحث با موضوعات بند . در اين صورت ارزيابي برنامه كار آسان و معقولي نيست

ها، نامشخص بودن جايگاه ساماندهي در  ها و گسترش بيش از تعهد برنامه در برخي استان سليقه

، ١ نمودار شماره. قابل بررسي خواهد بود... ها و تغيير هدف و مواضع و  هاي ديدگاه كنار طرح

  .دهد سالة دوم را نشان مي هاي طرح ساماندهي در برنامة پنج كاستي

  

 

  هاي طرح ساماندهي در برنامة پنج سالة دوم كاستي: ١نمودار شمارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي طرح ساماندهي در  كاستي
  سالة دوم برنامة پنج

  مشي برنامه  نظري در اجرا و خط فقدان هم

  بينانه تعيين اهداف كمي باال و غير واقع

  خألهاي قانوني و حقوقي

ناسب امكانات دستگاه مجري، حجم وظايف و عدم ت
  هاي اجرايي طرح برنامه

  اي نبود مديريت برنامه
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  ي توسعهها كانونمديريت 

 رسيدن به -٥ مطالعة شناخت-نتيجة نهايي حاصل از گام نخست، برنامة ساماندهي مناطق عشايري

كانون توسعه، محل نمود عيني و ظهور مجموعه اهداف كمي و كيفي . دي كانون توسعه استتعدا

اي از زيست بوم كه بالفعل يا بالقوه  محدوده: كانون. ريزي انجام شده و اقدامات عملي است برنامه

، ٦استعداد و امكانات برتري نسبت به ساير نقاط آن براي توسعة زندگي عشاير را دارا باشد

اند و در آنها بنياد مدنيت  هايي كه حاصل مطالعات تفصيلي كانون(واند به اشكال هدايتي ت مي

گردد و ساختار ابعاد مختلف معيشتي آنان از جمله اقتصادي،  ريزي مي جديد جمعي از عشاير پي

بيني شده برنامه نهادينه  اجتماعي، فرهنگي، خدمات توليد و زيربناها ايجاد و در اشكال پيش

نقاطي كه داراي پتانسيل و منابعي بوده و جاذب جمعيت گرديده، (و يا حمايتي ) ودش مي

با توجه به ضعف زيربناها و كاستي . باشد) اند صورت خودجوش گروهي در آن استقرار يافته به

هاي ساماندهي را تشكيل  ها نيز محرز و بخشي از فعاليت خدماتي، تقويت و تثبيت اين كانون

 مرحلة نخست و تصويب سنتز آن، طبعاً دربرگيرندة تعدادي اسناد و نقشه و  پايان٧.دهد مي

  . هاي اجرايي است  گزارش، شامل راهبردها و دستورالعمل

آغاز مرحلة دوم فعليت بخشيدن به رهنمودهاي ارائه شدة مديريت اجرايي توسعه در بعد   

سعه و ساماندهي در يكي از ها ممكن است تصريح و واتاب رويكرد تو نتيجة يافته. عملي است

. هاي مختلف باشد گرداني، اسكان و يا تلفيقي از روش اشكال بهينه كردن و تداوم كوچ، رمه

صورت جامع و علمي طي  طلبد و اگر گام نخست به بديهي است هر يك مديريت خاصي مي

. واهد رسانيدها را به حداقل خ ها را ارائه و دشواري  يافته شده باشد، راهبردهاي عملي تحقق

ناپذير   اجتناب- حداقل در روند معمول و طبيعي-گرچه در بعد اجتماعي ساماندهي، تغييرات

با اين حال، گريزي از آن نخواهد بود و تحول متناسب با . بيني آن ضروري است است و پيش

  . مثبت يا منفي، وجود خواهد داشت-شرايط زماني و مكاني

  .دهد  طرح توسعه و ساماندهي زندگي عشاير را نشان مي، مراحل اجرايي٢نمودار شمارة 
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  مراحل اجرايي طرح توسعه و ساماندهي زندگي عشاير: ٢نمودار شمارة 

  

  

  

  : رويكرد-سنتز طرح، راهبردهاي ساماندهي
   كوچ-
  گرداني  رمه-
   اسكان-
   تلفيق اشكال فوق-

  

  

  

  هاي    دها و رهيافت                        فعليت و عينيت بخشيدن به راهبر
                          حاصل از مطالعات

  
  :هاي هاي عملياتي در زمينه  اجراي پروژه-
   عمراني و خدمات زيربنايي-
   اجتماعي و مشاركت-
   اقتصادي و توليدي-
  ... خدمات رفاهي، فرهنگي و-

  

  

  زندگي روستانشيني، مدنيت جديد

  

  :هاي اجتماعي در زمينه تغيير مؤلفه
   فرهنگي و سنتي-
  )ابزار و روش توليد( مباني علمي و فني توليد -
  گذاري  نظام سرمايه-
  هاي زندگي اجتماعي و مدنيت  شاخص-
   اجتماعي-  روابط سياسي-
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  مطالعات: مرحلة اول

  عمليات اجرايي اسكان: مرحلة دوم

  نشيني به شكل جديد گذار از كوچ: مرحلة سوم

  نتيجه    

  نتيجه

  نتيجه
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هاي  ساماندهي در حالت اسكان، به اعتبار حذف نهادهاي اجتماعي گذشته و جايگزين  

چه بسا برنامة خوب، مطالعات صحيح، . تهاي ويژه اس ها و ظرافت جديد، داراي پيچيدگي

امكانات و ابزار بسنده، شرايط مطلوب و مساعد ولي فاقد مديريت درست، تجلي عيني اهداف را 

مديريت به مفهوم . به اين ترتيب هنر مديريت، در اينجا ركن اصلي است. به دنبال نداشته باشد

ي، كه در تمام مراحل كار در ابعاد مختلف ريزي، هدايت و كنترل، هماهنگي و نظارت ارزياب برنامه

از جمله عمراني و زيربنايي، اجتماعي، توليدي، رفاهي و معيشتي همراه و حضوري مسجل و 

  . منسجم داشته باشد

توان به چند بخش تفكيك   مي- در مرحلة گذار-ابعاد مختلف كار ساماندهي در كانون را  

ها و  عنوان برنامة عملياتي در قالب فرم پروژه هآنچه تاكنون صورت عملي يافته و يا ب. كرد

نظر از تنوع پروژه در چند بخش، عمراني و زيربنايي توليدي و اشتغال،  موافقتنامه آمده، صرف

بندي شده، لكن در نقاط مختلف متفاوت است و به دستورالعمل  مسكن، رفاهي و فرهنگي طبقه

دي و اشتغال، عمراني و زيربنايي و خدمات اغلب در بحث تولي. توان استناد كرد واحدي نمي

  .مشتركند

گونه كه پيشتر ذكر شد، شالودة مدنيت جديدي است براي جمعي  كانون توسعه همان  

در فضاي آزاد با نوع » مردمان خاكي«رو كه فارغ از قيد و بندهاي زندگي مردمان شهري و  كوچ

 -د غالب، تأمين تمامي نيازهاي زندگيدر روند جديد، رويكر. اند زيسته معيشت ساده و خاص مي

  . با توجه به تنوع و پيچيدگي خاص زندگي روستايي و شهري است-با اولويت اشتغال

منابع آبي و خاكي، سرمايه، تأسيسات، صنايع، مسكن، فضاي كالبدي محل استقرار، سوخت   

ي، فرهنگي، آموزشي و ها، راه، مراكز خدمات و انرژي، بهداشت و درمان، آموزش، ارتباطات، رسانه

گيري  هاي اشكال بعدي بهره نيازمندي... ترويجي، قوانين و ضوابط، مجوزها، تأميني و قضايي و 

ها،  برداري، همزيستي و سازگاري برداري، نظام بهره هاي قبلي، تدابير و راهبردهاي بهره از سرمايه

كارگيري امكانات مادي و  همسايگي و مهمتر از همه، مديريت به مفهوم جدي آن بسيج و به

كارگيري و مديريت، استفاده از  در برآيند به. بيني شده است معنوي در جهت تحقق اهداف پيش

» كار با هم و براي هم«هاي اجرايي بالجمله  توان و پتانسيل مردمي و مشاركت دولتي و دستگاه
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، لكن توجه بيشتر به اند افزاري تفكيك نشده افزاري و سخت در اينجا بعد نرم. مدنظر باشد

هاي ذيل  هاي مختلف ساماندهي در شكل اسكان را در بخش توان ابعاد فعاليت مي. افزارهاست نرم

  :بندي كرد طبقه

   عمراني و زيربنايي؛-١

  اجتماعي و مشاركت؛-٢

 ؛) توليدي-اقتصادي( معيشت و اشتغال -٣

 ...).زيربناها، بهداشت، آموزش، مسكن و ( خدمات عمومي -٤

  

  يعمراني و زيربناي -1

  :اي هماهنگ قابل بحث و بررسي است در اين قسمت نكاتي چند به منظور نيل به شيوه

مباحث مربوط به زمين مسكوني مورد نياز براي هر خانوار از جمله مرجع واگذاري، رايگان   

 ساز  و ها و ابعاد فني ساخت يا در قبال وجه، صدور اسناد مالكيت، مراجع تصويب طرح شهرك

اند و  در ابتدا هيچ دستورالعملي نداشته، متأثر از يك باور سنتي بود كه عشاير در فضاي آزاد بوده

هاي روستايي به تناسب جمعيت و نوع معيشت بايد  يا تعداد افراد خانوار آنها باالست لذا حياط

كارشناسان در معموالً . هاي اجرايي متفاوت بود اين نگرش با ايدة ارگان. بزرگ و وسيع باشد

هاي واگذار شده با  كردند ولي زمين آل اعالم مي  مترمربع زمين را حالت ايده٢٠٠بخش مسكن، 

  . مترمربع متغير است و معياري لحاظ نشده است٦٥٠ تا ٣٥٠اي بين  توجه به شرايط منطقه

بق نياز، طور موقت به ادارة امور عشايري واگذار شد تا ط ها در ابتدا به روند واگذاري زمين  

روند خاصي براي واگذاري، صدور اسناد و احراز . طراحي و تفكيك و به عشاير واگذار گردد

طبق ضوابط بنياد، قيمت . مالكيت افراد طي نشد زيرا اين كار مستلزم پرداخت بهاء زمين است

سازي و تفكيك و ساير  هاي مطالعه و طراحي و آماده زمين عبارت است از حاصل هزينه

در طرح ساماندهي هنوز واگذاري نهايي انجام . هاي مرتبط به تعداد قطعات قابل واگذاري هزينه

  .نگرفته است
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همانند ساير  (١٣هاي تعيين شده، ابتدا در كميسيون مادة  هاي اسكان در سايت تصويب طرح  

ا شد، لكن ب بررسي مي) هاي جهاد و بنياد مسكن هاي هادي و بهسازي روستايي اعم از طرح طرح

هاي اسكان، نقاط جديد  نظر دفتر فني و معاونت عمراني استانداري مقرر شد، چون سايت

هاي  لذا اغلب كانون. هاي اسكان عشاير نياز به تصويب كميسيون ندارد التأسيس بودند، شهرك

 طبق ١٣٧٨سالة دوم بدون اظهارنظر كميسيون اجرا شد، لكن مجدداً از سال  اجرايي در برنامة پنج

ها و واگذاري اراضي مسكوني الزاماً بايد در كميسيون  ة كميسيون تصريح شد تا كلية طرحمصوب

  .طرح و به تصويب برسد

اي  طور جدي بحثي مطرح نشده لكن دفتر فني استانداري طي برنامه ها به در بعد فني شهرك  

اي يا  ر منطقهطو هاي اساسي اين بخش چه به سؤال.  تأكيد داشته است٢٨٠٠نامه  بر رعايت آيين

حد فني چقدر بايد باشد؟ آيا اصرار بر رعايت شناژ ساختمان در . پاسخ است ملي هنوز بي

ضروري و معقول ) همكف( متر در يك طبقه ٨٠ تا حداكثر ٤٥اي روستايي با زيربناي  منطقه

   ٨است؟

فني هاي زيربنا، دانش  الگوي مسكن يكي از مباحثي است كه انطباق فرهنگي آن از جنبه  

، دانش محلي و بومي، رابطة )رعايت كلية شرايط طبيعي و اقليمي، نوع استفاده و نيازهاي خانوار(

در مناطق ... ها، موقعيت، نحوة دسترسي و  ها با شكل مسكن، ابعاد اتاق بين فرهنگ و سنت

  .مختلف مورد بررسي قرار نگرفته است

ترين فاكتورهايي بوده كه   مجري، مهمتوانايي مالي، قدرت ساخت افراد و نگرش كارشناسان  

. بر سطح زيربنا، طول و عرض معابر، جانمايي فضاهاي مورد نياز، نما و نقشه تأثير داشته است

  : مترمربع اجرا شده است كه متأثر از دو نكته بوده٩٠ تا ٣٠مساحت واحدهاي مسكوني بين 

   توانايي مالي خانوار-١

 ).تري لحاظ شد ا هدف استقرار افراد شرايط سادهب(هاي اسكان،  گيري مجتمع  شكل-٢

، نحوة نورگيري منازل، ابعاد ٢٨٠٠نامة  در رعايت نكات فني و ايمني از جمله رعايت آيين  

ويژه در پوشش سقف و احداث  نسبت به منزل، نوع مصالح به... ها و  ها، موقعيت سرويس پنجره
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معابر دام و انسان، و مواردي از اين دست ها،  ديوارها، همجواري واحدهاي همسايگي و بلوك

  .اغلب تضاد و تعارض بود

ها  ها مدتي كار را در كانون اصرار بر رعايت اصول فني براي ضد زلزله بودن ساختمان  

با كمك ) آباد تقي(و گيابند ) آباد حسين(ها از جمله گرون  نهايتاً در برخي كانون. متوقف ساخت

اين واحدها حدود .  مترمربع اجرا شد٣٠  ت ترويجي در مساحتصور دولت تعدادي ساختمان به

به عالوه .  كيلو ميلگرد و حدود يكصد پاكت سيمان بيش از واحدهاي معمولي هزينه داشت٥٠٠

شد، لذا براي  استفاده از نيروي انساني ماهر، در باور مردم راه نيافت و هزينة اضافي تلقي مي

  .قبال نشدساخت ساير واحدها از اين روش است

هر شكل و هر نوع مسكن حتي  ها به حدي تعديل يافت كه استقرار عشاير به نهايتاً ديدگاه  

همچنين . هاي اسكان، مترادف تحقق اسكان تلقي شد همان مساكن سنتي و بومي در سايت

گيري شد كه اصوالً اصرار بر احداث مسكن مطابق الگوي معماري جديد  گونه نتيجه اين

ها شايد اشتباه بوده و بايد در جهت اصالح و پايدار كردن مسكن سنتي با   كانونپيشنهادي در

ترين عامل در مقاومت عشاير، بعد  مهم. اندك تغييرات و مصالح جديد و پرداوم هدايت گردد

  .وسازها بود مالي و هزينة ساخت

برانگيز  بحثسازي و اجراي معابر از نكات  گذاري، خيابان سازي شهرك اسكان، جدول آماده  

هاي ديگر به تناسب بين   متري و خيابان١٦هاي اسكان، خيابان اصلي  در اغلب شهرك. طرح بود

يك فلكة مركزي كه معابر چهار جهت اصلي از آن .  متري طراحي و اجرا شده است٨ -١٢

ز شود معابر دام كه در قرينة واحدهاي دامداري واحدهاي همجوار در انتها با عبور ا منشعب مي

جانمايي فضائي اداري و . شود، بعضاً زيرگذر نيز طراحي شده است خيابان اصلي به مرتع وارد مي

گرايانه، و با تأكيد بر  خدماتي، آموزشي، بهداشتي و فرهنگي حول ميدان اصلي در ابتدا آرمان

نجام گذاري در چند كانون ا سازي و جدول ، باعث شد تا خيابان٩اجراي الگويي يك يا چند كانون

در طول عمليات اين نظر تا حد ابتدائي تسطيح سايت، تفكيك معابر و قطعات و احياناً . شود

كه حدود آن جهت اجراي واحدها مشخص شود، تعديل يافت و هر گونه  رگالژ معابر به صورتي

گيري مجموعه موكول  ها به پس از استقرار خانوارها و شكل فعاليت زيربنايي عمومي شهرك
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توجه به (گرايانه  بينانه و آرمان هاي غيرواقع تابزدگي، اجرا بدون شناخت كافي، نگرشش. گرديد

هاي اين  هاي كار، از كاستي ، فقدان دستورالعمل مراحل و اولويت)بعد صوري تا نيازهاي واقعي

هاي بعدي مانند  همچنين است درخصوص نوع ابعاد معابر، نحوة زيرساخت. بخش بوده است

  .گذاري نبوده است ا كه مبتني بر سياستفاضالب هرزآبه

مكانيسم اعطاي تسهيالت، خدمات حمايتي مسكن، جانمايي فضاهاي دامي و مسكوني،   

برداران، آنان را   بهره رعايت نكات فني، تناسب پيشرفت فيزيكي و مالي، مديريت زمان و فرهنگ

عشايري، ترس از بدهكاري و هاي  به استفاده از وام ترغيب نكرد، چرا كه متأسفانه در كانون

هاي  كمك(خدمات حمايتي مسكن . شود بازپرداخت وام، بار سنگيني بر دوش خانوار تلقي مي

گذاري و هم عامل  هر خانوار براي ايجاد انگيزه براي سرمايه تا سقف دو ميليون ريال به) بالعوض

، معضل تنگناي اقتصادي را اما اين روند، بدون بسترسازي درآمد. تشويق براي اخذ وام ارائه شد

اين سؤال باقي بود كه آيا مسكن در شرايط فرهنگي و اقتصادي خانوارها در جريان . در پي داشت

ريزي  گذر از شكل سنتي معيشت به شيوة جديد به فوريت ضرورت دارد؟ البته در مجموعة برنامه

هاي پذيرفته شده و زمينة  نامهاستان از جمله برنامه و بودجه، توجه به مسكن عشاير استان جزو بر

  .كمك در اين جهت نيز مساعد بود

ها مدنظر باشد و استفادة ابزاري  رسد بايد شكل داوطلبانة احداث مسكن در كانون نظر مي به  

كننده مانند خدمات مسكن كه به اميد برخورداري از كمك  هاي ديگر ولو مسائلي تطميع از اهرم

  .فشاري سنگين قرار دهد، امري عقالني نيستمختصر، خانوارها را زير بار 

نظر  ها، در مورد موقعيت فضاي دام، نسبت به فضاي مسكوني، اختالف در طراحي شهرك  

بهداشت محيط، زيبايي فضاهاي جديد و تمايل به انطباق وضعيت محيط زندگي با نظام . بود

حثي چون امنيت، از طرف ديگر طرح مبا. شهرنشيني، عوامل مشوق جدايي فضاي دام بود

ها نقطة مقابل آن و  دسترسي آسان به دام و رسيدگي امورات روزمره و كنترل مسائل مربوط به دام

هاي نيمه فني و  اين مورد حتي در بحث احداث پرواربندي. پاية نظر همجواري انسان و دام بود

زي مقدمات سا پس از چند بار تغيير نظر و حتي در هنگام آماده. مكانيزه هم تجربه شد
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گذاري، سرانجام عشاير اصرار به اجراي اين واحدها در زمين متصل به منزل مسكوني  سرمايه

  .خود نمودند

ها يا اغلب راكد ماند و يا عشاير به ساخت آنها در  ها و پرواربندي نهايتاً بحث احداث آغل  

روچي  يارت مهآباد، ز هاي شندك كيان  از جمله در كانون مجاور مسكن خود اقدام كردند

  .و توحيدآباد) آباد حسن(

هاي جديد التأسيس در نقشة سياسي استان و برخورداري آن از  تثبيت نقاط جديد و شهرك  

با وجود جمعيت زياد اين نقاط، . اي قابل توجه است خدمات مختلف عمراني و رفاهي نيز نكته

 انتخابات شوراهاي اسالمي، اعتبارات دليل نبودن در نقشه، ساكنان اين مناطق در مسائلي از قبيل به

 ٢٠هاي ملي كه براساس مبناي جمعيت باالي  خاص مناطق محروم و ساير خدمات در سياست

هاي قبلي نفوس و مسكن است، محروم  شود و مبناي آن سرشماري ريزي مي خانوار برنامه

  .مانند مي

طرح ساماندهي عشاير چون امور عشايري «هاي اجرايي اين است كه  تصور اغلب دستگاه  

 اين ديدگاه در باالترين مراجع  .»هاي طرح را تأمين كند كند بايد كلية نيازمندي را اجرا مي

هاي مردم در زمينة بهداشت، برق، دبستان، راه،  گيري استان نيز حاكم است و درخواست تصميم

  .شود يري سوق داده ميبه ادارة عشا» دليل وجود واژة عشاير در نامة متقاضيان به«... سوخت و 

اين . گرفت  هاي اجرايي، گاهي رنگ مخالفت و اعتراض نيز مي عدم مشاركت دستگاه  

هاي اسكان  شده، تعهد و تكليفي در طرح هاي از پيش تعيين ها با طرح اولويت دستگاه

  .پذيرفتند نمي

ت پاية گذاري به قيم سازي و جدول سازي هر سايت با لحاظ يك كيلومتر خيابان آماده  

  .هاي متأخر تعديل يافت  ميليون ريال هزينه داشت كه نهايتاً در كانون٢٠٠، مبلغي معادل ١٣٧٢

اول اينكه عدم تصويب : ها و الگوي مسكن نيز دو نكته قابل توجه است در طراحي شهرك  

 ها از جمله بنياد مسكن و ادارة مسكن و ها در كميسيون، مخالفت كارشناسان برخي دستگاه طرح

دوم آنكه . دانند، به دنبال داشت صالح در مباحث فني و طراحي مي شهرسازي كه خود را ذي
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نظرات كارشناسان در طراحي بيشتر به اصول فني و استانداردها بود و نظر كارفرما به مسائل 

  .فرهنگي و نياز و خواست عشاير

  

   اجتماعي و مشاركت-2

مشاركت . هاست ي، رمز موفقيت و پيشرفت برنامههاي سامانده مشاركت عشاير در اجراي فعاليت

ها  برداران پروژه با آمادگي ذهني بهره) مطالعات(بايد در مرحلة اول  ترين سطح از باالترين تا پايين

. ها كرد و هماهنگي و توجيه و انتقال اطالعات الزم به عشاير آنها را مشتاق اجراي آن پروژه

 كافي به مطالعات، ناآشنا بودن مشاورين مطالعاتي به دليل عدم اختصاص زمان متأسفانه به

كار نگرفتن كارشناسان  هاي فرهنگي و اجتماعي طوايف، تخصيص اعتبارات ناچيز و به ويژگي

ماهر و باتجربه و زبردست براي امر مطالعه، عمالً نتايج اجتماعي مطالعات نتوانسته راهبردهاي 

هاي موجود براي  ز جمله چگونگي مشاركت، قابليتلذا مسائل مختلفي ا. الزم را ارائه كند

حتي توجه . ها ناگفته مانده است مشاركت، موانع مشاركت و حدود انتظار در اغلب گزارش

هاي آموزش قرار  اين امر در حال حاضر جزو برنامه. عشاير به مسئلة اسكان دقيقاً جلب نشده بود

هاي مرحلة اول است و  حقيقت بخشي از فعاليتدر » سازي زمينة اسكان آماده«عنوان  گرفته و به

  .هاي اجرايي جهت برانگيختن عشاير و آگاهي آنها صورت بگيرد بايد قبل از شروع برنامه

برداري و  گيري، اجرا، بهره مشاركت داوطلبانة افراد در تصميم«: مشاركت عبارت است از  

ترين سطح آن در   است و پايينگيري  باالترين سطح مشاركت در تصميم١٠.ها ارزيابي فعاليت

كنندة  عوامل تسريع.  مشاركت مالي و اجتماعي، سطوح ديگر مشاركت هستند١١.تأمين نيرو

يعني مردم نسبت به نقش و وظيفة خود در مشاركت آشنا باشند (سازي  مشاركت عبارتند از زمينه

تن قوانين الزم، ، داوطلبانه بودن، داش) باشد و حس اعتماد كه اولين قدم است جلب شده

ريزان، ارتباط مناسب تحقيق، ترويج و  هاي خودجوش، افزايش آگاهي، آموزش برنامه تشكل

ريزي   در برنامه١٢.آموزش و توجه به اصول و فلسفه كار آموزش و مواردي از اين دست

 -ها عمل آمد كه اغلب از حد بزرگان تيره هايي با عشاير به ها، ابتدا هماهنگي ساماندهي كانون
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 شماري  هاي تكميل شده نيز در بحث تمام نامه پرسش. رفت  فراتر نمي-ها كدخداها يا سرهلك

  .شد سفيدان مي نفوذ و ريش موفق نبود و محدود به افراد ذي

گيري و  هرگونه تصميم. اين امر، ريشه در نظام سلسله مراتبي جامعة مورد مطالعه داشت  

شيوة عمل نيز . گشت شد و يا نظرات او تأييد مي ارائه ميسفيدان طرح و  پاسخ يا از كانال ريش

  ها يا احاطة شتاب كار و مورد پرسش قرار دادن افراد در جمع، تشابه پاسخ. خالي از نقص نبود

بندي و انعكاس  بنابراين نتايج حاصل شده، جمع. نظردهي به فرد يا افراد معدود را در پي داشت

ات واقعي افراد غير از آن بود كه به لحاظ مصالح اجتماعي و بديهي است نظر. نظر عمومي نبود

اين نكته در صحنة عمل و در مواقع بروز منافع و مضار كار . شد پيش از باور جدي كار ابراز مي

طبعاً موانع . الشعاع قرار داد ترين سطح مشاركت را نيز تحت گرديد لذا حتي پايين بارز مي

روابط اجتماعي، شيوة حاكم (، و ساختاري )سوادي  يا كمسوادي بي(مشاركت بيشتر فرهنگي 

زيرا . شد تا موانع عملي ارزيابي مي) بخشد هايي كه به آنها مشروعيت مي قدرت و توليد و ارزش

هاي اجرايي و خدمات ارائه شده با نياز عشاير بود و تمايالت  تصور قاطع تطابق و تناسب فعاليت

جهت بود و آن را    پيش از شروع برنامة سازماندهي نيز همهاي عشاير در حين كار و و گرايش

ربط  ريزي متمركز، عدم هماهنگي محلي، بي موانع عملي را اغلب شامل برنامه. كرد تصديق مي

ها و عدم بسترسازي   بودن برنامه برداران و تكنولوژي نامناسب، يك طرفه ها با نياز بهره بودن پروژه

  .كنند براي اجراي برنامه ذكر مي

اين تصور، باعث شد گاهي پيش از توجه عميق به اينكه آيا توجيه كامل و درك الزم از   

بنابراين ارتباط . وجود آمده يا نه، عمليات اجرايي آغاز شود برداران به برنامه و پروژه براي بهره

ة نيروي شد به وسيل دست خود مردم اجرا مي شد و كاري كه بايد به صورت سازنده برقرار نمي به

گرفت و عدم وابستگي، عدم احساس  الزحمه انجام مي ها و با پرداخت حق كار خارج از كانون

مسئوليت و دلبستگي، عدم باور به تعلق كارها به عشاير و احساس مالكيت و پنداشت كار براي 

  .شد دولت يا ديگران، در اذهان تعميق مي

ار و تعهدات برنامه از سوي مجريان بود كه نكتة قابل توجه، تأكيد بيشتر بر سرعت اجراي ك  

 تقريباً مغاير و -اي نه چندان مستعد و آماده هم در جامعه  آن-با اجراي هماهنگ فعاليت مشاركتي
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مجموعة اين عوامل كه نقش بازدارنده در مشاركت عشاير داشت باعث شد تا . يا ناهماهنگ بود

مجريان اصرار بر انجام كار و تعهد و .  شودعمالً پيشرفت كار، سخت و متكي بر منابع دولتي

هاي موجود در صدد سودجويي و  برداران با علم به ضعف اهداف رسمي اعالم شده داشتند و بهره

كسب امتياز بيشتر بودند لذا طوالني شدن كار را به مصلحت خويش و باعث كسب امتيازات 

. دادند  ناتواني مالي و نداري نسبت ميهاي كار و عدم مشاركت را به بست بن. دانستند بيشتري مي

فقدان روحية كار و تالش يدي و فيزيكي كه متأسفانه ريشه در خوي و خصلت جمعي و سنتي 

كار جسمي از ازمنة قديم . ترين عامل عدم پيشرفت كارهاي توليدي است و ديرپا دارد، تقريباً مهم

لذا كسب . شد و چاكران انجام ميهاي فرودست، بردگان، غالمان، نوكران  دست كاست فقط به

هاي  زحمت، مانع بزرگي در جهت بسط و توسعة فعاليت الحصول و كم هاي سهل درآمد از راه

برداري، كه مستلزم  ه در دامداري و افزايش تعداد دام نيز كمترين بهر. كشاورزي و توليدي است

هاي دامي در  غلب از فرآوردها. شود دست زنان و چوپانهاست، انجام مي هم به كار جسماني و آن

ها تحت مراقبت چوپان، بدون زحمت  شود، لذا زاد و ولد دام در گله ترين سطح استفاده مي پايين

شود و موجب  براي ارباب، باعث افزايش تعداد دام شده و اهميت زيادي به اين زمينه داده مي

  .شود  تشخص اجتماعي و هويت پايگاه قدرت محسوب مي

  :رندة مشاركت عبارت بود ازعوامل بازدا

 عدم آمادگي ذهني و رواني عشاير براي تحول؛ منابع و مقدمات اين تحول عبارت است از -١

در حقيقت عشاير در بعد عقالئي باور .  انگيزشي و رفتاري- تحليلي، احساسي-جبهة عقالني

  .كردند  الزم و احساس نياز كامل به عمليات برنامه نمي

دهاي گذشته و سنتي و جايگزيني نظام جديد، در گذشته هر هلك يا تيره،  فروريختن نها-٢  

هاي زيرمجموعه در يكجا از دو  تجميع چندين تيره و هلك. سفيد و كدخدايي داشت خود ريش

شد و دوم آنكه تالقي  ساز بود، نخست آنكه نظام قدرت سنتي دچار ضعف و فتور مي بعد مسئله

عث دگرگوني در رفتارها و احتماالً فتور و تسامح در روابط ها، با فرهنگ   و مجاورت خرده

تر در وضعيت جديد، افزايش كنترل خارجي به  نكتة مهم. گرديد اجتماعي داخلي هر تيره مي

نوع و بافت زندگي شهرنشيني، قيد و . ها بود كه در شرايط قبلي يا نبود و يا بسيار كم بود گروه



 

  

251   ماندهي عشاير با تكيه بر تجربة عملي سيستان و بلوچستانهاي توسعه و سا مديريت كانون

رورت حفظ بهداشت عمومي و محيط زيست، فرهنگ و ض: بندهاي جديدي براي افراد داشت

  .ويژه در نقاط بلوچستان قابل تأمل است ها به اين بحث. آداب و معاشرت و امنيت و همزيستي

آوري نوين و مشكالتي كه به تبع آن   عدم آشنايي افراد گروه به تأسيسات و ابزارها و فن-٣  

 انسان در آن در قياس با موتور پمپ، پايداري چشمه و سادگي و عدم دخالت: شد حادث مي

هاي  هاي مورد نياز يك چاه دستي يا حتي يك قنات در مقابل مهارت و هزينه ابتدايي بودن مهارت

برداري و  نگهداري و سرماية الزم براي يك موتور پمپ، ترس و عدم اعتماد در نگهداري و بهره

هاي ناگزير، سوخت و روغن و قطعات  اندازي مجدد پس از خرابي آمادة كار نگهداشتن و راه

برداري و كار اشتراكي و مشاعي در شكل جديد با توجه به  يدكي، پروانه و حق نظارت و بهره

محدوديت ساعات وجود آب متناسب با كار موتور و مواردي از اين دست نوعي گريز از قيد و 

وقتي موتور براي . كرد ويت ميبند و پيچيدگي و تمايل به كار سادة فردي و سنتي را در افراد تق

اندازي مجدد آن از سوي  شد رغبتي در راه ها راكد مي سوخت يا باتري و يا يك قطعة ساده مدت

  .گرديد خود افراد مشاهده نمي

ندرت خانوارهايي يافت  تقريباً به.  نگرش عشاير به سطح و حد مورد نياز درآمد و توليد-٤  

آنان به حدود يك هكتار ) كشاورزي( ساماندهي، زراعت و باغ شد كه تا قبل از اجراي برنامة مي

وجود نيامده و  گونه افزايش سطح زيركشت به شود در دو نسل هيچ اغلب مشاهده مي. برسد

اين مسئله البته در بررسي وضعيت . اند برداري كرده فرزندان تنها از ثمرة كار و ميراث پدر بهره

هاي كسب درآمد، دستاوردهاي   رسوخ فرهنگ جديد و راهتاريخي و سياسي و اجتماعات منطقه،

حضور اجانب، توسعة ارتباطات و دسترسي مهاجرت جوانان و خارج شدن نيروي كار از مناطق 

هر حال در ساماندهي با  اما به. دار و روشن است گرايي در شغل و كسب درآمد معني و آسان

آب به هر خانوار و امكاناتي كه به افراد داده  ليتر بر ثانيه ٣واگذاري حدود شش هكتار زمين و 

  : العمل مواجه بود شد با چند عكس مي

پذيرش فرادستان در پيشبرد (بايد اول بزرگان بپذيرند و اجازة كار به فرودستان بدهند ) الف  

  ).كار نقش اساسي دارد
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اقع تصريح ها در و صورت پشتيباني و تأييد طرح مالكيت اصلي بزرگان و زبردستان به) ب  

  .شد و اين تلقي كلي آنها بود مي

. كار گرفته شوند عنوان عوامل اجرايي و كارگران از سوي فرادستان به فرودستان به) ج  

لذا حتي بدون اجر و مزد و در قبال . ترها آمادگي كار براي خود ندارند هاي پايين و ضعيف كاست

ها اطمينان از اينكه در صورت پيشرفت يا عدم كنند و تن تأمين نان روزانه براي فرادستان كار مي

  .ها، در حمايت زبردستان نان و حيات آنها تأمين است، كافي است موفقيت طرح

  .شوند ها و امكانات متعلق به دولت است و آنها كارگران دولت محسوب مي زمين) د  

هايي   گروههر حال با توجه به مسائل فوق، نگراني عمده اين است كه گرچه در ظاهر، به  

 نفره است، لكن در عمل يك نفر يا يك طيف ١٠هاي  تشكيل شده و واگذاري امكانات به دسته

موارد مشابه در اخذ وام . در خدمت بگيرند عنوان عواملي بدون مالكيت و مزد وابسته، بقيه را به

طور  ماعي بهدليل فقدان سرمايه و توان كار و يا فشار اجت افتاد؛ ممكن است ضعفا به اتفاق مي

 يا صد هزار توماني واگذار و از ٥٠پنهاني سهم چند ميليوني خود را تنها در مقابل مبلغ اندك 

گروه خارج شوند و براي رفع مشكل قانوني در مواقع نياز با حضور در محل، خود را شريك و 

ي بود كه  هكتار زمين توسط هر خانواده، انتظار٤ تا ٣زير كشت بودن حدود . مالك جلوه بدهد

هاي توسعه داشتند كه با سطح آمادگي و انتظار خانوارها بسيار  اندركاران طرح كارشناسان و دست

عشاير اصرار مجريان طرح بر افزايش سطح زيركشت را نوعي كار عبث و فشار . متفاوت بود

 اگر براي ماست كه كافي است و اگر شما نظر«: پنداشتند تحميلي و از طاقت خود فراتر مي

  .»دهيم تدريج توسعه مي توانيم، به ديگري داريد، ما نمي

متأسفانه نظام كاستي و طبقاتي مالكيت را .  روابط توليد و نظام اجتماعي حاكم بر آن-٥  

صورت  براي گروهي خاص مشروع القاء كرده است و اين حالت در باور طبقات فرودست به

وهي فرودستان تنها در كار و تالش شرايط محتوم و حق درك شده است، هويت فردي و گر

گيرد و هيچ چيز جز آنچه ارباب به او  هاي زبردستان جان مي براي تأمين رفاه و آسايش و خواسته

اين مسئله كامالً پذيرفته شده و در عمق جان و روح او ريشه . كند، حق او نيست مرحمت مي
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، تغيير در چنين جوامعي چگونه و ١٣دارد كه طبيعت و خلقت او خارج از آن نبوده و نخواهد بود

  افتد؟ اي اعم از مادي و فرهنگي و اجتماعي اتفاق مي با چه هزينه

  :بندي و چگونگي واگذاري اراضي گروه

ها به اختيار مردم گذاشته  اما اعضاي گروه. تعيين شد) خانوار( نفره ١٠ها از حيث تعداد،  گروه

تعدادي از افراد در . ر مشاع به هفت خانوار بودندها و اراضي ه اغلب خواهان واگذاري چاه. شد

نظرية تساوي در توزيع خدمات و . ها اصرار داشتند مجموعة كارشناسي نيز بر هفت بودن گروه

اي بود كه سرانجام  نكته امكانات و ناسازگاري در صورت عدم برخورداري عمومي از زمين، 

 درصد ٧٠بيني اولية  پيش. ويب قرار دادبرخورداري همگان از امكانات كشاورزي را مورد تص

هاي تبديلي منابع   درصد ديگر بخش خدمات و صنايع و بخش٣٠اشتغال براساس كشاورزي و 

  .ونقل و موارد ديگر بود موجود، ارتباطات و حمل

هاي   خانوار، داراي نسبت٧اغلب . صورت مكرر تغييرات داشت ها به بندي گروه  

ها، مرتب  دليل پراكنده شدن خانوارها در ساير گروه  بقية موارد بهدر. خويشاوندي نزديك بودند

گاه  بندي هيچ گروه. شد و لحاظ منافع فردي و گروهي كامالً غلبه داشت موجب تغييرات مي

ترين بهانه،  كوچك. رفت و امكان دخل و تصرف وجود نداشت مطابق خواست ما پيش نمي

ا نقش كمتري داشتند و تضادهاي گذشته و روابط ه جوان. شد موجب ركود و وقفه در كار مي

  .هاي فعال ده نفره كاري بسيار مشكل بود تكميل گروه. شد اجتماعي ديرينه از زبان پيران طرح مي

در . هاي مختلف بود بيني استقرار تيره ها پيش هاي اجتماعي در سايت نظام استقرار گروه  

اما در . رسيد نظر نمي اي به اين بحث عامل بازدارندهبندي،   گروه مطالعات ميداني و حتي تا مرحلة

تحليل . پسنديدند هاي وابسته و داراي خويشاوندي نسبي و سببي همديگر را مي عمل تنها تيره

مطلب، بيشتر حاكي از تأثير مالحظات اجتماعي و اقتصادي بود تا مذهبي و فرهنگي، گاهي دو 

مشتركات مذهبي و فرهنگي و يا دو تيره از يك طايفه تيره از دو طايفة متفاوت، با وجود داشتن 

ها و كار و منش اجتماعي و توان انساني و  دليل نوع نگرش به  فعاليت داراي خويشاوندي به

 بامري براي مورد - مثال ناروئي. جواري يا تجميع در يك منطقه نبودند نيروي جوان حاضر به هم

  .  حيدرزهي در مورد دوم-اول و بامري
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  :امل تأثيرگذار در اين زمينه عبارت بودند ازعو  

  ها بحث دامداري و معضل محدوديت اجتماعي مانند اختالفات زنان و بچه) الف  

اي و  هاي كوچك و محصور ماندن در نظام طايفه دليل تمايل و خوگرفتن به آبادي به) ب  

موعة خودي گسترش و تسري اي به اينكه مسائل تيره و هلك به فراتر از مج اي، افراد عالقه تيره

وجه  آنها در ميان خود مسائلي دارند كه به هيچ. حفظ حريم اختصاصي مدنظر بود. يابد نداشتند

  . بينند ديگران را محل اعتماد نمي

هاي  اي براي همزيستي با مجموعه خرده فرهنگ و خوي و خصلت هر تيره بستر آماده) ج  

هاي شغلي،  تماعي مانند مردم يك ناحيه يا ده، گروههاي اج گروه«. بيگانه از نظر آنان نبود

هاي مذهبي و باالخره قشرهاي مختلف اجتماعي يك جامعه، هر كدام  خويشاوندي، اقليت

اي دارند كه در درون چارچوب گروه اجتماعي خاصشان مطرح است و  فرهنگ كوچك و ويژه

  ١٤.»دطور كلي طبيعت و شكل اختصاصي و بومي و محلي خود را دارن به

هاي بزرگ و مطالعات و محاسبات اجرايي به  ريزي كانون واقعيت اين است كه در برنامه  

هاي بزرگ ضرورتي بود كه خيلي  جاي كانون ها به توجه به سامانه. ها توجه نشده بود فرهنگ خرده

 براي ريزي ترين واحد قابل قبول برنامه سامانه كوچك. دير به آن پي برده و يا مدنظر قرار گرفت

 ٥٠ تا ٢٠برانگيز هستند؛ بين  گروهي است كه داراي ساختار فرهنگي و قومي و سنخيت مشاركت

  :ريزي از چندين بعد قابل توجه است اين روند برنامه. خانوار

  .هاي كم و كوچك هر منطقه در همان محل گيري از پتانسيل  امكان بهره-١

برانگيختن آنها در حد بسيار باال نسبت به هاي كوچك و امكان   آمادگي مشاركت كامل گروه-٢

  .اي بزرگ و نامتجانس مجموعه

هاي بزرگ رفتارها تحت تأثير نحوة برخورد   به حداقل رسيدن موانع مشاركت، زيرا در كانون-٣

دليل عدم رضايت به انتفاع ديگران  هاي مقابل يا مشابه است و اغلب به العمل طرف و عكس

 .شود  فعاليت كم ميرغبت به 

  .ها و تسريع امور  جريان رقابت بين سامانه-٤
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همچنين . تر است  هاي بزرگ آسان  ترويج و آموزش در يك مجموعة كوچك نسبت به كانون-٥

هاي بزرگ هزينة بيشتري نسبت به تعدد فعاليت در حجم كار  زمان و تعدد مراتب كار در كانون

  .هاي كوچك را دارد در كانون

دليل ابعاد اجتماعي پيشتر ذكر شده و عدم بسط كار از حالت داخلي  هر حال، سامانه بهدر   

وجود نيامدن مدنيت گسترده،  اما معايب آن هم در زمينة به. هر تيره، موفقيت بيشتري دارد

پيشرفت صنايع و بازار و نظام اقتصادي نوين، توسعة خدمات، تكنولوژي توليد انبوه و عدم امكان 

با اين حال اهداف ساماندهي در مراحل مقدماتي . خورد گيري ابزار پيشرفته به چشم ميكار به

  .هاي بزرگ بيشتر با سامانه ميسر و سازگار است تا كانون

ها، روابط و مراودات كاري مجريان و كارشناسان  ها و انتخاب سر گروه پس از تشكيل گروه  

احساس . سفيدي در تضاد بود تي قدرت ريشاين روند با نظام سن. شد ها مي معطوف به گروه

سفيدان و مطرح شدن افراد جديد، احساس برابري اقتصادي  اضمحالل تدريجي قدرت ريش

هاي حفظ موقعيت طبقاتي و سلسله مراتب، احساس توجه  عنوان يكي از مسائل و شاخص به

 نظام اجتماعي گذشته هاي پايگاه قدرت در يكسان به چندين گروه در مغايرت و يا تضاد با شاكله

اي در  كرد، حالت بازدارنده سفيدان و كدخدا و سردار را تصريح مي كه تعلق همه چيز به ريش

در مقابل تكية بيشتر به . اهميت جلوه دادن كار بود اعتنايي و بي اثر آن بي. مسير كار ساماندهي بود

سفيدان و تقويت  نام ريش هسفيد، دوري از قشرهاي مختلف، اتمام كار ب پايگاه كدخدا و ريش

پايگاه قدرت آنان، تداوم هنجارهاي غلط كه مورد نظر براي اصالح بودند، عدم تحول اجتماعي، 

در حقيقت .  بود-ها فرهنگ  خرده-برانگيز عدم دريافت باورهاي عميق و فاكتورهاي مشاركت

 نظام موروثي هاي غلط و آشتي بين قدرت سنتي و قدرت رسمي و تعديل آنچه براساس ارزش

ناصواب، هويتي بسيار فراتر از حقيقت خوديافته و صورت واقعيت پيدا كرده امر مشكلي است 

  .وجود آورد تواند آن را به كه تنها تحول تدريجي و گذر زمان مي

هاي كاري  نهادهاي جديد منبعث از ساختار سياسي حكومت، نظام خدمات دولتي، اهرم  

. يابد در مبحث مشاركت اجتماعي و جايگاه مهمي مي... ورد نظر و براي پيشبرد و تحقق اهداف م
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شوراي اسالمي، دهيار، مروجين، معلمين و مأمورين خدمات ديگر نظير بهداشت، برق و آب به 

  .آورند دست مي تناسب ايفاي نقش نفوذي را در ميان اجتماع كانون به

، در ١٥ها  شوراي اسالمي كانونچه بايد كرد؟ پيشنهاد اين است كه، حتي در صورت تشكيل  

ها، هيئت يا شوراي  بندي اولين قدم شروع عمليات ساماندهي در كانون انجام شود و همزمان گروه

اين هسته در توجيه و تبيين اهداف، پيشبرد كارها، مشاركت بيشتر . معتمدين كانون تشكيل گردد

اجتماعي، سياسي نيز كمك و صورت شبكة ترويجي عمل كرده و در مسائل  و ايجاد رقابت به

ها و يا  شوراي معتمدين ممكن است منطبق با تعداد سرگروه. راهنماي شوراي اسالمي خواهد بود

طلبي بزرگان سنتي، زمينة تدريجي فعاليت  در هر صورت اشباع حس جاه. بيشتر از آن باشد

  .آميز را در پي خواهد داشت شورايي و باور يكديگر و تفاهم مسالمت

ظ امتياز بيشتر و استثنا براي رهبران سنتي با عنايت به نظام حاكم بر ساختار اجتماعي لحا  

جلب اعتماد و برقراري ارتباط . ها؛ براي پيشبرد امور بايد از كانال اين رهبران اقدام كرد تيره

  .سازنده در ترويج تغيير و تحول مهم است

نظر زيرمجموعه، عدم  حتي به. لب شودلذا براي جلب اعتماد عمومي بايد اعتماد رهبران ج  

رهبران سنتي . كند سفيد را القاء مي لحاظ امتياز خاص براي رهبران نوعي وهن جايگاه ريش

كرد صورت  گذاري و هزينه ها بودند و در واقع با سرمايه ، پيشاهنگ اجراي برنامه)سفيدان ريش(

ها به آنها  رو به ناچار در برخي زمينه گذاشتند، از اين ها و اهداف را به نمايش مي علمي برنامه

  .شد ارفاقاتي مي

در . شود تجميع جمعيت زياد در كانون و موجب بروز مسائل اجتماعي جديد مي  

اي براي بروز برخي مسائل اجتماعي و اخالقي نبود اما در  تر زمينه ها و واحدهاي كوچك مجموعه

وچك، گسترش روابط و برخورد افراد، اي ك اثر تعدد خانوارها، ازدحام جمعيت در محدوده

نفسه به لحاظ وجود آن در تمام جوامع، چندان جاي  آورد كه ممكن است في وجود مي حوادثي به

كه گاهي  بحث نباشد اما اثرات آن در تداوم توسعه و ساماندهي بسيار چشمگير است به حدي

جر به مسائل اخالقي،  براي نمونه من١٦.ممكن است شكست طرح را نيز در پي داشته باشد

چشمي، بزهكاري، اختالف در داد و  هاي فرهنگي، چشم و هم رفتارهاي جوانان، حساسيت
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ها و  ها، رقابت، آسيب رسيدن به مزارع و باغ ستدها، بارز شدن احساسات نهفته و حسادت

  .هاي خاص گردد هاي گروهي با هدف ها يا تشكل گروه

  

  ت و اشتغاليش مع-3

هاي متنوعي داشته باشد،  تواند زمينه شاير، در برنامة توسعة مناطق عشايري، طبعاً ميمنابع اشتغال ع

اي بسته نيست لكن عاليق عشاير و ضريب  يعني باب توسعه و تغيير معيشت در هيچ زمينه

هاي كشاورزي را در  اطمينان آنها به مشاغل مشابه در تداوم مشاغل سنتي، آب و خاك و زيربخش

  .ها دارد  فرهنگ اين تلقي ريشه در خرده. دهد ياولويت قرار م

عنوان مثال  به. ها در نوع مشاغل هر منطقه يا طايفه و تيره اهميت دارند فرهنگ خرده  

گيري از منابع پروتئيني درياها  پروري و بهره رغم توجه ويژة دولت به توسعة شيالت و آبزي علي

ويژه ماهي و   مصرف گوشت سفيد بههاي گسترده درخصوص ضرورت و تبليغات و روشنگري

ميگو در نظام تغذية خانواده، پذيرش اشتغال در زمينة شيالت در قياس با دامداري در بين عشاير 

هاي برنامة دوم كه معيشت عشاير در شكل ساماندهي  در يكي از كانون. گيرد به سهولت انجام نمي

ي شده است، پذيرش اين نوع شغل ريز نوين و اسكان براساس پرورش ماهيان گرمابي برنامه

سفيدان و در مشاجرات لفظي، جمالتي به شرح ذيل  براي همگان آسان و يكسان نبوده، بين ريش

  :شد مبادله مي

گوييد پس از پنجاه سال دامداري و عزت، حاال بيايم صياد شوم، دامداري آقايي  شما به من مي«

. ع نگرش تحقيرآميز به شغل مزبور استكه حاكي از نو! »...است، خودم سرور خودم هستم 

ها و  صيادي، صيد ماهي از درياچه و يا در شكل پيشرفته و مكانيزة آن پرورش ماهي در حوضچه

البته اختصاص به . آيد شمار مي استخرهاي مصنوعي، در فرهنگ و باورهاي سنتي آنان، پست به

نسيل معدني سنگ آهك بود نيز، اين رشته ندارد، در بحث معدن در كانون ديگر كه داراي پتا

ها معدن و ميلياردها تومان درآمد آن  يك رأس ميش را با ده«: كردند برخي معتمدين اظهار مي

بنابراين توجه . اين امر مبين خو گرفتن بسيار عميق گروه با دام و دامداري است. »كنند عوض نمي

االمكان در  أكيد بر مشاغلي حتياي به مشاغل، بيانگر ت به نوع نگرش و فرهنگ قومي و منطقه
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آمادگي پذيرش و همكاري در ترويج و . هاست راستاي آشنايي و عاليق ديرين و گذشتة گروه

  .هاست هاي موجود در كانون تر از پتانسيل توسعة برنامة اشتغال موردنظر در كانون مهم

  :مقدار زمين مورد نياز براي كشاورزي

براي يك خانوار عشايري ) آل نه ايده( درآمد نسبي مطلوب مقدار زمين مورد نياز براي تأمين

دار نباشد و بهتر باشد كه به  چقدر است؟ شايد اين سؤال به تنهايي چندان پيچيده يا معني

درآمد مناسب و الزم براي تأمين زندگي و معاش مورد انتظار در شكل : صورت طرح گردد اين

هاي رفاهي، اجتماعي، آموزشي، اقتصادي  ه شاخصساماندهي جديد چقدر است؟ آنگاه با توجه ب

اند، به سهم درآمد هر  و خدماتي كه براي زندگي مناسب با معيارهاي ساماندهي تعريف شده

 درصد و Y درصد خواهد بود و دام Xفرضاً كشاورزي . بخش در زندگي اقتصادي توجه كنيم

 مساوي حاصل جمع (TR)رآمد دستي و موارد ديگر نهايتاً مجموع د  درصد و صنايعPخدمات 

هاي مختلف است و در كشاورزي لحاظ قابليت، تنوع و راندمان محصوالت و  درآمد از بخش

كلية متغيرهاي تأثيرگذار و محاسبات فني و كارشناسي و نتيجه مقدار آب و زمين مورد نياز 

  .خانوار براي حصول درآمد مورد انتظار از زراعت و باغداري است

اي و تفاوت قابليت اراضي مختلف، نتوان  هاي منطقه با توجه به تفاوتبديهي است   

فراواني يا محدوديت منابع اراضي و . طور قطعي و عمومي ارائه داد استاندارد و يا حد خاصي به

لكن در جريان ساماندهي . ريزي است آب اهميت اساسي دارد و با توجه به شرايط قالب برنامه

اندركاران  فراواني و نبود محدوديت در منابع نيز، ديدگاه حاكم بر دستبرنامة دوم و در شرايط 

  ١٧.هاي اجرايي مرتبط در طرح يكسان نبود ساماندهي با كارشناسان ساير دستگاه

هاي الزم و تبيين مباني طرح ملي ساماندهي عشايري براي  معني عدم هماهنگي اين به  

عث كندي حركت توسعه و گاه بازدارندگي و گيران و مجريان بود و در هر مرحله با تصميم

  .شد ريزي و اجرا مي توقف و يا پرت زمان مفيد برنامه

اغلب كارشناسان مرتبط با ساماندهي امور عشاير در وزارت جهاد سازندگي و سازمان   

عشاير، اين تلقي را داشتند و بر آن پاي فشاري كردند كه چون بخشي از مراتع عشاير در ييالق و 

شالق، در صورت ساماندهي آزاد خواهد شد، لذا مالكيت آنان در نقطة ديگر بر مراتع و يا ق
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صورت سنتي ملك  ها به چون زمين. ها، بايد تثبيت شود ها و در صورت تغيير كاربري زمين زمين

گاهي استناد . و اين مبناي علمي نداشت! شد، واگذاري زمين هرچه بيشتر، بهتر آنان محسوب مي

هاي جديد حداقل پنج ساله زمان خواهد برد  هاي زراعي و باغي در كانون  چون طرحشد كه مي

ها بايد در اختيار عشاير و  تا به راندمان واقعي زراعي و يا ثمر باغات برسند، لذا مالكيت زمين

  .صورت قانوني احراز شود به

. تار متفاوت بود هك١٠ تا ٢هر حال اراضي واگذار شده به عشاير، در نقاط مختلف بين  به  

يك محاسبة كارشناسي حداقل يك هكتار زمين باغ و يا چهار هكتار زمين زراعي را براي تأمين 

با اين حال، مالكيت عشاير بر قلمرو يك . دانست درآمد قابل قبولي براي هر خانوار ضروري مي

كرد در اين زمينه عمل. كرد منطقه ييالق يا قشالق بايد اسباب آزادي در عرصة ديگر را فراهم مي

  .ها و مراتع است مورد سؤال سازمان جنگل

روي  يافته از كوچ اغلب عشاير سامان. رابطة آب مورد نياز متناسب با زمين، بحث مشابه دارد  

. كنند اي را در مصرف آب رعايت نمي ها، هيچ ضابطه به زراعت و پرورش دام توأم در كانون

ات الزم و كنترل آن و اعمال يك روند علمي، براي مند كردن مصرف آب، نصب تأسيس ضابطه

 ليتر آب بر ثانيه تنها دو يا سه هكتار زمين ٢٦اي با داشتن مثالً  هيچ قاعده فردي كه در گذشته بي

 ليتر بر ٣هاي واگذار شده  را تحت كشت داشته، عملي و متصور است؟ سهم هر خانوار از مشاع

 .ثانيه است

هاي واگذار شده، به ديد كارشناسان و   درصد از مقدار زمين٧٠ در وري نهايي پاسخ به بهره  

انديشيدند كه  آنان به كشت مكانيزه و راندمان حداكثر مي. مسئوالن خارج از مجموعه، موجه نبود

يافته در  گذاري انجام شده و نياز واقعي هزينه و تأسيسات و سطوح آگاهي عشاير سامان با سرمايه

  .داردكوتاه مدت انطباق ن

بافتي، روابط خويشاوندي، همساني تيم از حيث توان  ها، تمايالت افراد، هم در تركيب گروه  

و ...) قومي، مذهبي، سازگاري و (كاري و آمادگي، موقعيت اجتماعي همتراز، مسائل فرهنگي  

  .ها كار شده بود با دقت در اين بخش. شدند وضعيت اقتصادي افراد بايد لحاظ مي
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بيني  هاي ديگر خدمات و صنعت پيش كر شد اشتغال بخشي از خانوارها در زمينهكه ذ چنان  

بندي سنتي  به لحاظ كاست. لكن پذيرش عدم برخورداري از زمين وجود نداشت. شده بود

هاي فرودست كه در خدمت آنان  كردند تا از افراد خانوارهاي كاست ها، منتفذين تالش مي كانون

هاي مختلف در مالكيت آنان و  بنده تركيبي ايجاد كنند كه عمالً مشاععنوان نوكران و  بودند به

ها و احقاق حق  عمل آمد توفيق الزم در شكستن سنت با تمام تالشي كه به. فرزندانشان قرار گيرد

هاي پايين مرعوب و مفلوك در چنبرة نظام سلطة كهن و عدم اطمينان به  كاست. حاصل نشد

واقعيت اين بود كه با حضور كوتاه . اي آينده، ياراي ريسك نداشتندحمايت و پشتيباني قانون بر

رفت و لذا كاله دلكش چند روزه، براي  مدت دولت در كانون، سلطنت خوانين منطقه از بين نمي

  .ارزيد هاي پايين به دردسرهاي طوالني بعدي نمي كاست

اگر هر خانوار . بهام بودهاي متعدد برخي مردان و عايلة زياد از نكات ا موضوع داشتن زوج  

را ...  نفره و خانوار شش و هفت نفره و يك نفره و ٣٠داشت، چگونه خانوار  يك سهم بايد مي

جوانان ازدواج كرده خانوار مستقل، ولي فرزندان ذكور مجرد ولو . شد در كنار هم تعريف كرد مي

كشاورزي انعطافي به خرج در توزيع زمين . داراي شرايط سني و قانوني، عضو خانوادة پدر بود

ها  مشكل اصلي معيشت بود سرانجام ديدگاه. داده نشد اما در مسكن، به تعداد زوجات توجه شد

  .تعديل شد و جوانان مجرد خدمت كرده يا در حال خدمت، يك خانوار لحاظ شدند

. وردآ وجود نمي ها در ابتدا و پيش از كار عملي گسترده بر روي زمين مشكلي به جايي جابه  

تدريج با تبديل شدن زمين به نخلستان و باغ و كشت محصوالت چند ساله، ناسازگاري افراد  اما به

  .شد هايي كه ناشي از مسائل اجتماعي بود، دردسرساز مي و درخواست

هاي شيعه با اطمينان از  اينك گروه. مسئلة تفاوت مذهبي در گذشته نقش مهمي نداشته است  

ها با فشار نامحسوس و كارشكني،  سني. كردند اندركاران ابراز مي به دستمحيط، منويات خود را 

با همه توجه و دقت، قبل از ساماندهي . سعي در حذف افراد شيعه از برخورداري امتيازات داشتند

  .بينانه به موضوع نگريسته بودند خوش

، سهم و مقدار كشت، روند كار و گردش كار هاي كاري، افراد هم برداري، گروه نظام بهره  

زمين يا امكانات مورد واگذاري براي هر عضو، تقسيم كار، مجريان، مخاطبين، نحوة مشاركت، 
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ها و مواردي از اين دست مسائلي است كه بايد در مرحلة مطالعه و تهية طرح مشخص  بندي زمان

الء جدي اين ها، خ متأسفانه در مطالعات كانون. صورت الگويي اجرا شوند و بلكه اگر بتوان، به

  .ها وجود داشت بحث

برداران، اساس كار ساماندهي جمعيت كانون است كه در  برداري و بهره طراحي نظام بهره  

وري و  توان از ميزان اشتغال فراهم شده، تقسيم و توزيع مناسب امكانات بهره صورت انجام، مي

  .جهات توسعه آينده تا حدودي مطمئن بود

ها، ايجاد امكانات و سپس تالش براي  ربة ساماندهي كانوننكتة مهم ديگر، حاصل تج  

باشد و مطلوبيت الزم را  برداري چندان به صالح نمي بندي و فعال كردن و بهره واگذاري و گروه

اندازي تدريجي امكانات منطبق با اعالم آمادگي و  بهترين شكل، فعال كردن و راه. نخواهد داشت

هاي اضافي شده و امكان توقف كار را  ث جلوگيري از هزينهاين رويه باع. هاست خواست گروه

ها را فراهم و از ركود  در مراحل مختلف خواهد داد و زمينة مشاركت و رقابت بهتر گروه

  .ها و ائتالف زمان و منابع جلوگيري خواهد كرد سرمايه

ود را اغلب خانوارها خ. ها، احراز مالكيت و تضمين اجراي كار مبهم بود اسناد زمين  

رغم زحمات و  ها علي كردند و نگران از اينكه بعداً ممكن است زمين كارگران طرح تصور مي

  .ها دستورالعمل و شكل خاصي نداشت واگذاري زمين. تغيير وضع، پس گرفته شود

انديشة مناسب در اين زمينه و تدبير از قبل، در . هيچ تشريفاتي بود واگذاري موقت و بي  

روش واگذاري زمين در هيئت هفت نفره، . بود ها بسيار مؤثر مي تن نگرانيپيشبرد كار و كاس

عنوان تجارب مفيد عمل  توانست به هاي اجرايي مرتبط، مي تشكيل كميسيون خاصي از دستگاه

اين موضوع البته بر انديشة .  اصرار شد١٣ها در كميسيون مادة   بر تصويب زمين٧٧از سال . شوند

طرح ارائة سند، مشكل . ترده و عدم فشار بر منابع طبيعي استوار بوداعتراض به واگذاري گس

نامة طرح  ولي موافقت. گذاري و فروش زمين، رغبت عشاير را به شدت كاست قيمت. ديگري بود

اما . ها براي ساماندهي عشاير مشكل را مرتفع كرد توسعه در مركز مبني بر واگذاري رايگان زمين

هاي امر واگذاري اعضاي  د كردن كار و حصول اطمينان عشاير از كاستيفقدان ساز و كار قانونمن

  .كرد مشاع به تأسيسات و نسبت به يكديگر و اميد به دگرگوني وضعيت آينده را تقويت مي
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  :آموزش و ترويج

ها به دو دليل نبود ابزار و  در كانون. شود در هر زمينه مسئلة آموزش اساس كار محسوب مي

ريزي، به  بيني و برنامه و نيروي انساني الزم و بديع بودن كار و فقدان پيشامكانات آموزشي 

  .ها فراهم نشده بود آموزش كمتر توجه شده و در عملياتي شدن طرح، ابزار اجرايي كردن سياست

ها، استفاده و نگهداري ادوات كشاورزي،  كاشت و داشت و برداشت، نگهداري موتور پمپ  

واربندي، الگوي كشت و آبياري، كار و دانش علمي و راهبردهاي روش نوين دامپروري و پر

عملي و اجرايي در مزرعه، فني و مكانيكي، فرآوري محصوالت دامي و زراعي، بهداشت محيط، 

هاي  هاي زندگي شهري و اجتماعي جديد در كانون همه و همه مستلزم ارائة آموزش ضرورت

طور محلي،  ضرورت و اهميت خود را نشان داد و بهگيري كانون  مختلف بود كه به ناچار با شكل

  .اندازي و ايجاد واحدهاي ذيربط گرديد اقدام به راه

هاي تهالب، دلگان، چاه زرد، پيشين،  هاي عملي پيشين از جمله طرح طبعاً نشان دادن تجربه  

ي، دليل مصادف شدن با پيروزي انقالب اسالم ها به هرچند اين طرح(زرآباد و چشمة زيارت 

  .شد ، در ترويج و تحقق اهداف بسيار مؤثر واقع مي)اند طور كامل اجرا نشده به

تر بود يا اسكان افراد در كنار مشاع و مزارع خودشان،  بحث اينكه ايجاد شهرك مناسب  

البته بديهي است ارائة خدمات . شد ها به ذهن متبادر مي سؤالي بود كه پس از پيشرفت زياد كانون

رسد نهايتاً جز براي امورات عمومي مانند  نظر مي  بهترين راه بود، ولي بهجمعي در شهرك

ها  باغ ها عمالً در خانه تحصيل فرزندان، دريافت خدمات سوخت و فروشگاه و بهداشت، خانواده

نمود  اگر آن تدبير معقول مي. هاي كوچك خود در مزرعه استقرار خواهند يافت يا كپرها و آالچيق

هاي اضافي از جمله  گرفت و به سليقة افراد نزديكتر بود و برخي خرج تر شكل ميها سريع كانون

رسد ايجاد يك  نظر مي به. گشت كشي و تأسيسات اضافي حذف مي سازي و لوله ك، آماده شهر

 ساماندهي افراد يك  واحد ارائة خدمات مركزي و تشكيل چند واحد مسكوني بهترين شكل

  .كانون باشد

كاري،  كاري، غالم برداري قبل از انقالب در منطقه، از جمله نصفه اي بهرهدر كنار الگوه  

صورت  دهقاني، استيجاري، كارگري و شخصي، اينك الگويي تازه در شكل معيشتي جديد به
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هرچند سياست حاكم بر تفكر . برداري خصوصي و در قالب مشاع ترويج شد مالكيت و بهره

در . وليدي بود اما عمالً راهكاري انديشيده نشده بودهاي ت كارشناسان طرح، تشكيل تعاوني

لذا . هاي توليدي موفقيت چنداني نيافته بودند هاي استان نيز تعاوني خراسان و برخي قسمت

ها به امالك شخصي افراد خاص خيلي  ها و تبديل شدن مشاع نگراني واگذاري تدريجي سهام

ت افراد براي تداوم بحث اشتغال و بنابراين چگونگي نگهداشت امالك در دس. جدي بود

جلوگيري از بيكاري و نيز روند حمايت و تداوم آن و نياز به حمايت در حل مشكالت، نكاتي 

  .طور علمي و كارشناسانه به آن پرداخته شود است كه بايد به

ها به تلفيقي از دامداري و زراعت استوار شد و در حد ناچيزي هم  معيشت و اشتغال كانون  

دليل محدوديت توسعه،  اما واقعيت اين است كه اوالً به. دمات كه در كنار مشاغل فوق بودبه خ

هاي زياد، آيندة فرزندان و جوانان خانوارهاي موصوف همچنان مبهم  درآمد كم كشاورزي و هزينه

گرفته شدن شغل سنتي، خو گرفتن به روند جديد، تحصيالت و تغيير در باورها و . است

فاز . ها را عمالً با مشكالت مشابه روستاها و شهرها دست به گريبان خواهد كرد ونها، كان نگرش

  .تر مورد بررسي واقع شود هاي ديگر اقتصادي با تدابير عملي ها بايد در بخش دوم توسعة كانون

  

   خدمات عمومي-4

ي از خدمات ا براي هر كانون، عالوه بر مسكن و امكانات معيشتي قابل واگذاري به افراد، مجموعه

صورت دولتي  هاي اوليه، اين خدمات اغلب به رغم انديشه به. رفاهي و اجتماعي لحاظ شده بود

جايگاه ذخيره و فروشندگي توزيع مواد نفتي، بهداشت و درمان، فضاهاي : ارائه شد، از قبيل

ز آموزشي، خدمات تأميني و قضايي، فروشندگي تعاوني، جايگاه نگهداري و توزيع كپسول گا

، اماكن فرهنگي، مسجد و )مغازه(مايع، و حتي فضاهاي مختلف براي انواع مراكز ارائة خدمات 

  .غسالخانه

سؤال اين بود كه مرجع ارائة خدمات فوق كيست؟ بديهي است اين خدمات بايد توسط   

هاي مراجع مزبور با برنامة  اما اولويت برنامه. شد ربط و تخصصي ارائه مي دستگاه اجرايي ذي

اي افق برنامة خود را تعيين و تثبيت كرده  در برنامة پنجسالة دوم، هر اداره. ها منطبق نبود كانون
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بيني نكرده بودند، البته،  هاي عشايري پيش اي براي كانون ها، هيچ پروژه در اين برنامه. بود

 جديدي اضافه هاي ها تغيير و يا پروژه ها طبعاً به حدي بود كه جاي پروژه پذيري برنامه انعطاف

دليل عدم آگاهي از خدمات  هاي اجرايي، اغلب به ها در دستگاه لكن باور به ضرورت كانون. گردد

بيني شده در طرح ساماندهي  هاي پيش ها و يا اهداف و افق برنامه انجام شده، جمعيت كانون

  .وجود نيامده بود ها، به كانون

ست سازمان را از انزوا خارج كند، بر توان هاي متولي خدمات فوق، مي مشاركت دستگاه  

عنوان طرح ملي را تا  ها و تسهيل ارائة خدمات بعدي بيافزايد و هدف كلي طرح، به كيفيت پروژه

اما در عمل چيزي نبود جز پاسگاه انتظامي و خدمات قضايي كه هرگز . حدودي حاصل نمايد

ها، طي   پس از انجام پروژه.ها توسط امور عشاير اجرا شد صورت عملي نيافت، باقي پروژه

هاي اجرايي،  دستگاه. شد تشريفات و مراحل قانوني ساده، پروژه به دستگاه مربوط تحويل داده مي

هاي ارائة خدمات، در  بيني نشدن كاركنان مورد نياز و تجهيزات و هزينه دليل مشكل پيش به

  .دادند ها، اكراه نشان مي تحويل گرفتن پروژه

ها شوراي  در كانون. ها، تدبير نشده بود هاي دراز مدت كانون  در برنامهنقش مديريت محلي  

عنوان روستا ثبت نشده  هاي قبلي، به هاي جديد در سرشماري اسالمي تشكيل نشد زيرا نام كانون

ها،  پس از شروع كانون. بود، لذا در جغرافياي سياسي و تقسيمات كشوري هويت نداشتند

. بيني شده بود الواقع مسئوليتي شبيه دهيار داشت، پيش كانونيار كه فيمديريت اجرايي تحت عنوان 

سفيدان و  نظر از عدم اجراي اين مقوله، در تعامل با مديريت اجتماعي سنتي، ريش صرف

شد، برد اجرايي الزم را  كدخداها، كانونيار كه طبعاً بايد از جوانان تحصيلكرده محلي انتخاب مي

  .ها سيكل و يا مقطع دبيرستاني ناتمام بود وح تحصيلي باال در كانونالبته سط. كرد پيدا نمي

شدند، خدمات دولتي تا كجا بايد ادامه يابد، در  ها بايد پشتيباني مي اينكه تا چه زماني كانون  

يافته است، چگونه  توان گفت يك كانون سامان چه مقطعي و چه سطحي از برخورداري، مي

هاي متولي امور محول  ز دوش سازمان امور عشاير منتزع و به سازماندهي را ا شود بار خدمات مي

البته بديهي است بايد پشتيباني فني و . كرد، سؤاالتي بود كه پاسخ روشني به آنها داده نشده است

آموزش مهارت و ترويج استمرار يابد، ولي اين امر بايد به متصديان خاص خود سپرده شود تا 
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عنوان مجري طرح بايد  امور عشاير به. مشابه براي ساير نقاط فراهم گرددهاي  ريزي فرصت برنامه

گري،  كرد تا اينكه متولي امور براي هميشه باشد، در صورت تولي مديريت و اجرا و نظارت مي

  .امكانات تشكيالت از ابعاد مختلف حداكثر پوشش خدماتي چند كانون را پاسخگو خواهد بود

بيني شده بود اما با توجه به فرهنگ سنتي  ز در بخش خدمات پيشدر اشتغال، درصدي از نيا  

هاي كانون و سطح درآمد هر مغازه با توجه به جمعيت و نياز، اين بخش درآمد  حاكم بر گروه

عمالً بخش خدمات اعم از تجاري، حمل و نقل و خدماتي . كرد مكفي يك خانوار را تأمين نمي

توانست يك شغل محسوب  زيع گاز و نفت و نانوايي كه ميمانند آرايشگري، قصابي و عامليت تو

  .عنوان مكمل مشاغل اصلي، يعني زراعت و دام درآمد گردد، به

يك سوپرماركت بزرگ كه مجموع خدمات مورد نياز شركت در چارچوب آن انجام شود و   

ه گردد، گذاري مشترك همة اعضا و با مديريت و نظام برگشت سود به خود آنان ادار با سرمايه

ريزي بهتر در آينده نقش  توانست در مدتي نه چندان طوالني جاي خود را باز كند و با برنامه مي

هايي را  ولي عمالً مشكالت اجرايي، فرصت چنين بحث. اساسي تعاوني و توليدي را ايفا كند

انگيختن روح نقش چنين بحثي، دربر. بيني نشده بود اين موارد در مطالعات اوليه نيز پيش. داد نمي

  .بود نظر خيلي مهم و مؤثر  مشاركت و همكاري و همياري به

هاي  هاي كشاورزي و جهاد سازندگي در برنامة دوم، به تعاوني با توجه به جدايي سازمان  

مابين نيز، امكان همكاري را كمرنگ و  هاي في رقابت. توليدي و توزيعي توجه خاصي نشده بود

  .كرد گاه سلب مي

گرچه تالش . هاي عشايري نيز توان تخصصي الزم را در اين زمينه نداشت تعاونياتحادية   

ها، از سيستم بازرگاني آن  بر اين بود كه در زمينة تأمين مصالح و برخي نيازهاي ديگر كانون

طور  به عالوه انتظار عشاير بر ارائة كليه خدمات به. اتحاديه بهره گرفته شود اما اين امر محقق نشد

پس از ادغام دو وزارتخانه و تمركز مديريت .  و رايگان، با ماهيت كار تعاوني سازگار نبوددولتي

آب و خاك و دام و وابستگي سازمان عشاير به وزارت جهاد سازندگي، فرصت و زمينة مناسب 

  .هاي اجرا شدة برنامة دوم فراهم شده است هاي جديد و حتي كانون براي اين ايده در كانون
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.  اينكه، احداث زيربناهاي مورد نياز خدمات بخش خصوصي، مشكل حادي بودنكتة آخر  

جانبة  يافته، به تكميل همه اندركاران امور عشاير براي ارائة الگوي كامل از يك كانون سامان دست

بيني شده در هر بخش از ساماندهي  هاي پيش لذا نمايش عيني كلية برنامه. انديشيدند كانون مي

. و نقل و بازرگاني مستلزم احداث زيربناهاي الزم بود شاورزي، دام، حمل شامل خدمات، ك

مشكل اصلي عدم تمايل عشاير به استفاده از وام، و به فرض گرفتن وام ناتواني در بازپرداخت آن 

حتي سنگيني زيربناهايي با كاربري اختصاصي به دوش سازمان تحميل شد؛ خدمات حمايتي . بود

پاية كار بر اعتبارات دولتي . ، جايگاه توزيع سوخت و گاز مايع ها، فروشگاه مسكن، احداث مغازه

گذاري  تسهيالت وجه غالب سرمايه: ها متفاوت بود ها روش كه در ساير استان استوار بود در حالي

در واقع . هاي كشاورزي اغلب به عهدة خود عشاير بود عشاير، مديريت و اجراي مساكن و طرح

اين نقيصه در . شد از منابع دولتي و طبيعي تأمين مي) آب و زمين و يا معدن (فقط منابع توليد

روزي  فرسا، پراضطراب و تالش شبانه استان، آشكارا كار ساماندهي را به يك پروژة سنگين، طاقت

اي كه درك  دليل اصرار بر اجراي پروژه به. چندين ساله براي همكاران عشايري استان تبديل كرد

وجود نيامده بود و از سويي تعهد اجتماعي و قانوني ساماندهي  نگيزشي آن در عشاير بهعقاليي و ا

هاي اجتماعي آن را به  هاي اجرايي طرح و هزينه تعداد مشخصي خانوار در برنامه، عمالً هزينه

  .چند برابر افزايش داد

  .دهد نشان ميهاي توسعه و ساماندهي عشاير را  هاي مديريت كانون ، كاستي٣نمودار شمارة 
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  بندي جمع

ها و عدم همراهي از سوي عشاير و برخي مراجع اجرايي، طرح  گرچه، با وجود برخي نگراني

عمل آمد حائز رتبة اول كشوري گرديد،  هاي استان اجرا شد و با تالشي كه به ساماندهي در كانون

  :لكن واقعيت اين است كه

   شود جگر خون  به  وليك   شود  آري    صبر مقام  در  شود  لعل  سنگ  گويند 

خالصه اينكه اين امر بسيار دشوار و صرفاً با عشق و اراده و مقاومت همكاران امور عشاير   

ريزي و مديريتي استان در تخصيص اعتبارات به خرج دادند، به  استان و تسامحي كه دستگاه برنامه

اي براي توسعة زندگي خود  نگيزهعشاير پيش از ساماندهي، زندگي عادي داشتند و ا. ثمر رسيد

پيشنهاد دولت براي اسكان آنان در فضاي جديد و تحول در نظام معيشتي در . دادند نشان نمي

تر زندگي براي  ها ولكن نتيجة آن بازكردن افق بزرگ ي اشتغال و توليد، طبعاً مستلزم طي دشوار

  .عشاير بود

به زندگي و رهايي از تنگناها در پي خدمات اكنون شور و نشاط و تالش بر اثر افزايش اميد   

هاي موصوف، در ميان عشاير هويداست و رقابت براي توليد بيشتر و  ارائه شده و طرح در كانون

ها نمود خواهد يافت،  قطعاً آنچه در آينده در كانون. وجود آمده است شكوفايي بيشتر زندگي به

اي از  ي، روستاهايي آباد و سرسبز و نگارهچهرة زيبايي از توجه دولت در بسط عدالت اجتماع

  .تالش و همت در سازندگي و عمران است

ها و چند نكتة قابل   نهايي، كاستي بندي ها و اثرات فوق، در جمع با وجود فراز و نشيب  

  :ها قابل ذكر است توجه در بحث ساماندهي و مديريت كانون

.  برداشتن سنگ بزرگ شروع شدطور عجوالنه و احساسي و با  طرح ساماندهي، به-١  

 ٢٠ هزار خانوار و سرانجام به ٤٠ هزار خانوار مطرح، سپس ٨٠كه در ابتدا بحث ساماندهي  چنان

  .هزار خانوار تعديل يافت

هر استان بر . يافته وجود نداشت انداز مشخصي از يك مجموعة سامان  الگو و چشم-٢  

از و پايان مشخصي براي ساماندهي لحاظ مبناي سليقة خويش، برداشت خاصي داشت و لذا آغ

  .نشده بود
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ها و  كما اينكه روش. كرد ها، روند آزمون و خطا را طي مي  روند ساماندهي كانون-٣  

بيشتر نظر مسئوالن مركز را تأمين كرد تا ) خسرين(شده در پنجمين كانون   كار بسته هاي به شيوه

  .هاي قبلي كارهاي اوليه در كانون

اما . عنوان طرح ملي آغاز شد هاي مختلف و به اندهي با هدف مشاركت دستگاه طرح سام-٤  

در عمل بار آن تنها به دوش سازمان عشاير افتاد و حتي سازمان مديريت بارها مخالفت خود را با 

  .ها، مطالعات و روند پيشرفت طرح ابراز كرد نحوة هزينه

يعني . ايت و مشاركت عشاير بودها با رض  در طرح ساماندهي اصرار بر اجراي طرح-٥  

ها و فرآيند اسكان بعد علمي و  در اين طرح. ها كامالً در نظر بود تجربة تلخ تخته قاپو در برنامه

وجود نيامد، لذا  فني كار تكوين يافت ولي فرصت الزم براي درك شرايط از سوي عشاير به

  .كه انتظار بود تحقق نيافت همكاري عشاير چنان

هاي مختلف  ها در بخش م تبليغ و توجيه طرح و تكيه بر ايجاد اشتغال كانونرغ  علي-٦  

 تنها ركن  دليل عدم باور عشاير به شرايط جديد، تلفيق زراعت و دامپروري اقتصادي، عمالً به

  .اي نداشت ها چندان فعال نشده يا جذبه اشتغال و معيشت عشاير واقع شد و ساير بخش

حال آنكه . گرفته شده بود ها، بسيار ساده  ت اين بخش در كانون بخش اجتماعي و مطالعا-٧  

رسد  نظر مي اكنون در پايان برنامه و تجارب حاصل از ساماندهي يك هزار خانوار در استان، به

اي تنها در حالت ايجاد  زيرا هر برنامه. ترين بخش ساماندهي، توجه به مسائل اجتماعي است مهم

ها، احساس تعلق خاطر، درك  ان و باور قلبي عشاير به طرحسازگاري، جلب مشاركت، ايم

ها و ايجاد بستر مساعدي براي همدلي و همكاري عشاير با مسئوالن و با يكديگر  ضرورت پروژه

  .قابل انجام و نتيجه بخش خواهد بود

بيني روند اجرايي، چگونگي  هاي الزم، پيش هاي اجرايي، اخذ مصوبه  تهية دستورالعمل-٨  

ها نكات و اصول بسيار مهمي  برداري و همكاري ساير دستگاه  اسناد، واگذاري، نظام بهرهصدور

حتي برخي نكات جزئي كه گاه به لحاظ تسريع در كار، . هستند كه تأثيرات عميقي در برنامه دارند

 هاي سنگيني در پي داشته باشد، تواند هزينه شود، مي رسد و ناديده گرفته مي نظر مي غيرمهم به

بندي زمين  ها و چاه و قطعه در جانمايي كانال. ها و تعيين شيب برداري زمين براي مثال نقشه
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ها در  هاي اجرايي كلية بخش لذا براي هدايت صحيح الزم است نقشه. ساز باشد تواند مشكل مي

ها، مسائلي از جمله  هاي زياد كانون هنوز هم با وجود پيشرفت. مطالعات به دقت تهيه شود

هاي ده نفره، چگونگي  ها، صدور اسناد، تشكيل نشدن كامل گروه بندي، واگذاري زمين هگرو

ها و بازپرداخت آن، مشكل توسعة سطح زيركشت و  برداري و گردش كار آب، مسئلة وام بهره

  .برانگيز است نگراني) كه وجود ندارد(ها مطابق نقشه  كشي كانال

شود نقش  تر مي كنند و دامنة كار گسترده ت ميها پيشرف  سرانجام اينكه، هرچه پروژه-٩  

طرح اجرايي كامل كانون . شود ، بيشتر آشكار مي)مطالعة طرح ساماندهي كانون(ها  مطالعات كانون

. نامة اجرايي، محور كليه اقدامات قرار گيرد بايد در مطالعات قبل از شروع كار تهيه و به مثابة آيين

بيني  ري و در نظر نگرفتن تغييرات جزئي و يا نكات غيرقابل پيشناپذي معني انعطاف البته اين به

اي وجود ندارد لذا مطالعات را صرفاً به  نيست بلكه، بطالن نظري را كه معتقد است چيز ناشناخته

مطالعات طرح . نمايد كند، محرز مي تهية چند نقشة سايت يا پالن اجرايي اوليه محدود مي

تواند چراغ راه مسئوالن اجرايي  مي رين گام ساماندهي است كه ت ترين و مهم ساماندهي ضروري

  .هاي جديد بايد بيشتر و با دقت به اين نكته عنايت گردد در طرح. باشد

  هاي توسعه هاي مديريت كانون بندي كاستي  جمع-٤نمودار شمارة 

  تعيين اهداف كمي بزرگت -

  نبود الگوي مناسب ساماندهي -

 طي روند آزمون و خطا -

 ي اجرايي و احاطه شدن صرف به يك سازمانها كاري دستگاهعدم هم -

 فراهم نشدن زمينه ذهني و رواني مشاركت عشاير -

 ي اشتغالها توجهي به ساير بخش اقبال كلي به بخش زراعت و دام و كم -

 ناكار آمدي و دقيق نبودن مطالعات انجام شده -

 ها ر اجراي پروژههاي گويا و قابل عمل د ها و اسناد و نقشه فقدان دستورالعمل -
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  ها نوشت پي
  .ذخاير انقالبصديق، رئيس وقت سازمان امور عشاير ايران در مصاحبه با فصلنامة عشايري . ۱
  .المللي عشاير و توسعه نامه كنفرانس بين بخشنده نصرت، عباسي، مقالة ويژه. ۲
  .ذخاير انقالبنژاد، سيد ابراهيم، فصلنامة  موسي. ۳
، ۱۹، ش ذخاير انقالبالمللي عشاير و توسعه، فصلنامة عشايري  نامة كنفرانس بين ي در ويژهمصاحبه دكتر عبدالله. ۴

  .، سازمان امور عشايري۱۳۷۱
ريزي ساماندهي خود بازتاب  گذاري كالن گام نخست است، لكن چون برنامه ريزي و سياست در واقع، برنامه. ۵

هاي بعدي   از يكديگر، لذا مطالعات به اين اعتبار مبناي گامريزي ملهم نتايج مطالعات است، يعني مطالعه و برنامه
سازي، يعني شناخت مباني ذهني و عيني اسكان از جمله مراجعه به خود عشاير و شناخت  آماده: مرحلة اول. است

اي اين ها، آماده كردن عشاير بر تمايل عشايري كه تمايل به اسكان دارند، پيدا كردن مكان مناسب، استعدادها، ظرفيت
ريزي گام اول در  مطالعات و برنامه«سيد ابراهيم،  ، و نيز موسوي نژاد،۷۶-۷۷عبداللهي، همان، ص : ك.ر. فرآيند

، ص ۱۳۷۷، زمستان ۲۰، شمارة ذخائر انقالبرويكرد جديد در عرضة خدمات به عشاير كوچنده، . »توسعه هستند
۷۱.  
، دفتر اول، سازمان امور عشايري ايران، معاونت توسعه و ري مناطق عشاية توسعةادبيات و اهداف برنامجزوة . ۶

  .۱۳۷۶عمران، 
  .۶۰، ص ۲۰، شمارة ذخاير انقالب، »نگاهي گذرا به برنامة ساماندهي زندگي عشاير كوچنده«جهانشاه صديق، . ۷
پس . شد گيري در الزام عشاير به رعايت اجراي شناژ موجب وقفه در ساخت و سازهاي كانون درودي مي سخت. ۸

صورت ستون در وسط  تر به نظر در نظرية خود تعديل كردند و صرفاً يك ميلگرد قوي هاي صاحب از مدتي دستگاه
هايي كه  اگر بناست زلزله بيايد، ما نيز مانند ساير آبادي«اظهار عشاير اين بود كه . شناژهاي قائم و افقي گذاشته شد

صورت ترويجي و با كمك دولت شناژ در ساختمان اجرا شد موفقيت  هدر مناطقي كه ب. »اند بدون ايمني ساخته شده
  .ها، توسعه ساختمان مجدداً بدون رعايت اصل فني بودن صورت گرفته است فقط در حد كمك. و استقبال بيشتر بود

ر  هزار خانوا۲۰رغم تصويب طرح ساماندهي  نظري علي عدم هم. خود اين بحث نيز از مسائل مورد اختالف بود. ۹
انداز تئوري كه  صورت نمونه داشت تا چشم طور تمام و كمال به در برنامه، در ابتدا تأكيد بر اجراي يك كانون به

ها موجب از دست رفتن سررشته و عدم  متأسفانه تغيير مديريت. يافته قابل ارائه و دفاع گردد صورت عيني و تحقق به
  .هاي اجرايي شد امكان كنترل كانون

مروري بر موانع مشاركت مردمي در مناطق طبيعي و ارائة يك الگوي آموزشي و ترويجي «اهللا،  متسعدي، حش. ۱۰
  .۷۰، ص ۷۸، بهار ۴۲شمارة ) فصلنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي (جنگل و مرتع، »براي بهبود مشاركت

  .كند ، خانم ليرا سيرين واسان مشاركت را در چهار سطح بيان مي۷۵همان، ص . ۱۱
  .۷۳ن، ص هما. ۱۲
  .توجه به دو ماجراي ذيل، تا حدودي روشنگر اين حالت خواهد بود. ۱۳

اي؟ او با اشارة سر در حال پاسخ بود كه پيرزني  هاي توسعه، از نوجواني سؤال كردند درس خوانده در يكي از كانون
اش را كه  مان حال نوهو در ه(درس بايد اين نوة من بخواند . او يك غالم است! به او چه كه درس بخواند: گفت

  ! نوكر درس نبايد بخواند). آغوش خود كشيد حدود ده سال داشت به سمت 
ها  كمي با او در بحث خلقت برابر انسان.  سال داشت سؤال كردم آيا اين را قبول دارد، تأييد كرد۱۳از پسر كه حدود 

... آيا تولد، زندگي، فعاليت و ! م فرق داريمهاي مكرري از او كردم كه آيا من و شما و او با ه صحبت كردم و سؤال
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ها اين  پرسي چرا بايد او درس بخواند و تو نخواني؟ سرانجام همة صحبت همة ما مثل هم نيست؟ آيا از خودت نمي
  .من نوكر و غالم هستم و هر كس بايد در حد خود باشد. ما نبايد مثل او باشيم. او ارباب است: بود كه

: در مورد حقوق و دستمزدش سؤال كردم، بنّا گفت. كرد كاري براي بزرگ منطقه كار مي اي سنگدر منطقة چاهان، بنّ
در آن روز دستمزد بنّاي . كند قدر كه رسم است دريافت مي دستمزدش را همان: روزي سيصد تومان، خان گفت

  .  كند كار ميبراي ما كمي ارزانتر : دهيد گفت بعد اصرار كردم چقدر مي.  تومان بود۲۵۰كار  سنگ
بنّا . اين مقدار لطف اوست. ما در دستگاه اينها هستيم، ارباب است و ما غالم او بوديم: از بنّا پرسيدم چرا؟ گفت

 و جاي هر (DAR ZADEH)ايم  بهر حال در زاده: كرده است و گفت قبالً جز نان، چيزي دريافت نمي. راضي بود
  .كس مشخص است

يك ضرورت در توسعة (نگرش سيستمي به خرده فرهنگ روستائيان «مصطفي ازكيا، صفري شالي، رضا و دكتر . ۱۴
  .۵۰، ص ۷۸، بهار ۴۲، شمارة جنگل و مرتع، »)پايدار روستائي

دليل  زيارت مه روچي در ايرانشهر، با وجود استقرار بيش از هشتاد خانوار، به: عنوان نمونه ها به در برخي كانون. ۱۵
  .و باالتر، متأسفانه شوراي اسالمي تشكيل نشد ساله ۲۵نبود باسوادان 

وجود آورده بود كه به  ها رفتار چند تن از جوانان، تعارض و تنش حادي به عنوان نمونه در يكي از كانون به. ۱۶
  .صورت كدخدامنشي حل و و مرتفع گرديد زحمت با وساطت مسئوالن موضوع به

معموالً با پيشنهاد مقدار زمين واگذاري ) ۳۲ و ۳۱(هاي مواد  ونكارشناسان محيط زيست، منابع طبيعي و كميسي. ۱۷
گفتند واگذاري سطح وسيع زمين به عشاير شايد در  آنها مي. عقيده نبودند براي عشاير با كارشناسان امور عشاير هم

هاي آينده  نسلنظر مهم نباشد، اما منابع را از دسترس  شرايط فعلي و با توجه به ارزش كم آنها در برخي مناطق به
ضمن . كند  زيادي محدود و به طبقاتي شدن جامعة آينده كمك مي هاي اشتغال را براي عدة كند و فرصت خارج مي

پيشنهاد آنان زمين به مقدار مورد نياز براساس توجيه كارشناسي . اينكه منابع دولت را نيز از دستش خارج خواهد كرد
  .ي بودو فني و مطالعات الزم بود و نظر معقول

  

  


