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 یدوره طی که بود ایران در روستایی یتوسعه هایطرح ترینمهم از سلسله ایِمنطقه یتوسعه طرح

 شد، گذاشته اجرا به ،لرستان استان شمال در واقع الشتر، یمنطقه در 3131 انقالب تا 3131 سال حدفاصل

 یادزنده طرح مدیر و طراح الشتر. یمنطقه در عمران و آموزش و بهداشت هایزمینه در گسترده آثاری با

 از و ایران عالی آموزش و علوم وزیر نخستین ،4931 سالبه وفات و 3131 سالبه تولد بود، رهنما مجید

 دهنادی. سیروس آقای قلم به است اینوشته آیدمی پی در که ایمقاله پساتوسعه. مکتب پردازاننظریه

 کلی یمطالعه» سرپرست دو از یکی پیش سال پنجاه به نزدیک توسعه، و آموزش متخصص دهنادی، آقای

 یمنطقه محیطی و اقتصادی و اجتماعی وضعیت از کلی ایزمینه که پژوهشی بود، «)الشتر( سلسله بخش

 زیر یمقاله در که طورهمان .ادد قرار سلسله یتوسعه طرح مجریان و ریزانبرنامه اختیار در الشتر

 بیشتر که سوم جهان کشورهای دیگر از بسیاری و ایران روزِ آن ییروستا هایطرح برخالف» خوانیم،می

 کمک اقتصادی یجانبهیک رشد به فقط موفقیت صورت در و شدندمی ریزیبرنامه داناناقتصاد توسط

 نقدپرداز و پژوهشگر رهنما، مجید هایتالش در را سلسله یتوسعه طرح هایریشه توانمی کردند،می

 برای آموزش» فقط نه و «زیستن برای آموختن» دیدگاه از آموزش به که کرد جستجو توسعه، و آموزش

 منتهی توسعه از دیدگاهی به ودختبعبه نگرش این نگریست.می «کردن حساب کمی و نوشتن خواندن،

 سأر در آن مفهوم ترینوسیع به را آموزش نتیجه در و انسانی یجانبههمه رشد به توجه که شدمی

 و سالمت نگهداشت آموزش، تندرستی، فرهنگی، هایارزش یبینجهان این در اد.دمی قرار خود هایفعالیت

 یجانبههمه یتوسعه و اقتصادی موزون رشد اقتصادی، و اجتماعی ییزیربنا یتوسعه زیست،محیط پایداری

 نادر سلسله یتوسعه طرح ....بودند خورداربر یکسان اهمیتی از تنیدهدرهم روندی با همه ییروستا زندگی

 ایتجربه -دیدمی مردم به امور یهمه سپردن و خود انحالل در را خود موفقیت غایت، در ،که بود طرحی
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 کلی یمطالعه» بر دانست گفتاریپیش انتومی را دهنادی آقای یمقاله .«عملی دموکراسی یک ایجاد در

 کلی یمطالعه» و کنیممی استفاده «سیاسی اقتصاد نقد» در مقاله این انتشار فرصت از .«)الشتر( سلسله بخش

 اقتصاد نقد رسانیم.می انتشار به «تاریخی اسناد» بخش در بار نخستین برای نیز را «)الشتر( سلسله بخش

 سیاسی

 

 

 )الشتر( سلسله بخش کلی یمطالعه بر گفتاریپیش

 دهنادی سیروس

 یتوسعه هایبرنامه بیشتر بودن بعدییک از ناشی مشکالت به توجه اب ایران دولت 313۱ شهریور در

 ،ینیپا به باال از و پدرساالرانه گیریتصمیم هایروش کاربرد و اقتصادی یتوسعه بر هاآن مرکزت و ،روستاها

 و آزمایش یمرحله به لرستان استان یهسلسل بخش در را یابیراه یجانبههمه یتوسعه طرح که شد آن بر

 ابعاد یهمه گرفتن بر رد با که بود  ییهاراهکار و هاسیاست کاربرد و تدوین طرح این هدف گذارد. اجرا

 و محیطی منابع و انسانی نیروهای از کامل برداریبهره با و اجتماعی و اقتصادی  یتنیدهدرهم پیشبرد

  که بود نآ ترگزرب هدف .کند فراهم منطقه در را پایدار و زادرون پیشرفتی ،موجود اقتصادی امکانات

 طیشرا با هماهنگی و کامل پذیریانعطاف  گرفتن نظر در با موفقیت صورت در ابداعی، یتوسعه الگوی

  .درآید اجرا به مشابه مناطق در یمحیط و انسانی تمتفاو

 

  



 4 

 توسعه و آموزش

 به سوم، جهان دیگر کشورهای از بسیاری همانند توجه،قابل اًنسبت اقتصادی رشد رغمعلی زمان، آن ایرانِ

 فرهنگی خصوصیات ،اقتصادی و اجتماعی زیربنای  آموزش، مانند عهتوس مهم ابعاد سایر به توجه عدم سبب

 تمرکز هب سو یک از ناهماهنگ رشد این بود. رهسپار زدهشتاب و ناموزون رشدی سوی به غیره و یمحیط و

 سوی از و شدمی منتهی بزرگ شهرهای در وابسته صنایع گسترش و اقتصادی هایبرنامه در گذاریسرمایه

 زدهشتاب و گسترده مهاجرت و طبقاتی و اقتصادی هایشکاف ،ثروت و خدمات یناعادالنه توزیع رگدی

 .اددیم شگستر ها شهر به را یانیروستا

 به برابر ۶/3 از 3133 و 3191 هایسال بین یفاصله در کشاورزان به صنعتی کارگران مدآدر نسبت

 این برابر دو از بیش 3133 سال در شهرنشینان یسرانه مدآدر متوسط و بود کرده پیدا افزایش برابر ۸/۱

 درصد ۶3 روستاها در و درصد 99 شهرها در ییموادغذا یهزینه سال همان در بود. یانیروستا برای رقم

 و درصد ۸3 شهرنشین باسوادان تعداد 3133 سال در داد.می اختصاص خود به را خانوار یهزینه کل

 بود. شده زده تخمین درصد 13 نشینروستا

 هایشرکت چون ییهانهاد ایجاد با و شده غازآ ارضی صالحاتا با که ییروستا یتوسعه هایسیاست 

 وابستگی به و بودند نبرده ییجا به راه ندبود شده گیریپی زراعی سهامی هایشرکت و ییروستا تعاونی

 چون مؤسساتی و کشاورزی ،روستاها مورا و تعاون هایخانهوزارت راهکارهای بودند. افزوده دولت به اهاروست

 هایبرنامه .بودند افزوده وابستگی این بر بودند، دولتی عموماً که اعتباری نهادهای دیگر و کشاورزی بانک

 و روستاها مشکالت برای اساسی هایحلراه درستنا و زابرون هایسیاست اتخاذ با نیز بهداشتی و آموزشی

 مرکز، هب فزاینده هایابستگیو با همراه ناکارآمد، و نادرست هایسیاست این ردند.کنمی ارائه یانیروستا
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 یزدهشتاب مهاجرت د.ندکرمی تشدید را روستا و شهر درون و روستا و شهر بین طبقاتی هایشکاف

 گسستن دادمی تنزل روزمزد و ماهرغیر کارگران به را باتجربه کشاورزان که هاشهر یحاشیه به یانیروستا

  .داشت همراه به را زیستمحیط به بهجانهمه تجاوز و روستا و شهر اجتماعی و اقتصادی یشیرازه

 3139 و 3131 هایسال در نوین، هایسیاست یافتن برای و زمان آن موجود هایاقعیتو به توجه با

 بار این ،بود شده اجرا توجهیقابل موفقیت با که ییقشقشا یمنطقه در 3زبهور تربیت یابراه طرح مجریان

 هدف د.ندکر پیشنهاد وقت دولت به را ییروستا ایطقهنم زایدرون و جانبههمه یتوسعه طرح یک ایجاد

 و اجتماعی یتوسعه به مربوط مسائل دیگر درمانی، و بهداشتی مسائل بر عالوه طرح این که بود این

 ی،یاجرا امور و هاگیریتصمیم یهمه در محلی افراد فعال و کامل ،بنیادی رکتاشم با را جانبههمه اقتصادی

 این بر طرح موفقیت راستا، این در گیرد. بر در دوام قابل و پیوستههمبه و جانبههمه و زادرون صورت به

 کمک حداقل دریافت با ـ بتوانند محلی افراد سالهپنج یاولیه یدوره یک از پس که بود شده استوار محک

  دهند. ادامه آن یجانبههمه هایفعالیت به و گرفته دست در را طرح امور بیشتر شانخود ـ دولت از

 توسط بیشتر که سوم جهان کشورهای دیگر از بسیاری و ایران روز آن ییروستا هایطرح برخالف

 کردند،می کمک اقتصادی یجانبهیک رشد به فقط موفقیت تصور در و شدندمی ریزیبرنامه داناناقتصاد

 و آموزش نقدپرداز و پژوهشگر ،رهنما مجید هایشتال در را سلسله یتوسعه طرح هایریشه توانمی

 خواندن، برای آموزش» فقط نه و «زیستن برای آموختن» دیدگاه از آموزش به که کرد جستجو ،توسعه

 به توجه که شدمی منتهی توسعه از دیدگاهی به تبعاً نگرش این نگریست.می «کردن حساب کمی و نوشتن

                                                      

 محل، در سالهیک آموزشی یدوره یک از پس و شدندمی انتخاب ایالت مردان و زنان بین از که بومی درمانی و بهداشتی مقدم خط کارگزاران 3 

 و بسیار توجه مورد زمان آن در برنامه این .گرفتندمی عهده به تندرستی یشبکه یک چهارچوب در را روستایی و ایلی بهداشت هایخانه یاداره

    .گرفت قرار بهداشت وزارت اختیار در گسترش برای و شد واقع المللیبین و ایرانی متخصصان تائید و ارزشیابی
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 قرار خود هایفعالیت سأر در آن مفهوم ترینوسیع به را آموزش نتیجه در و انسانی یجانبههمه رشد

 ،زیستمحیط پایداری و سالمت نگهداشت آموزش، تندرستی، فرهنگی، هایارزش یبینجهان این در اد.دمی

 اب همه ییروستا زندگی یجانبههمه یتوسعه و اقتصادی موزون رشد اقتصادی، و اجتماعی ییزیربنا یتوسعه

  .بودند خورداربر یکسان اهمیتی از تنیدهدرهم روندی

 را جانبههمه پیشرفت به رو زایدرون حرکت یک طیشرا باید دیدگاه این از توسعه مناسب سیاست

 «بخشییرها» روندی توسعه .نماید پیشگیری بازدارنده و منفی زایبرون عوامل ثیراتأت از و کند فراهم

 روابط و هاارزش سوی به را جامعه فرهنگی، و سنتی هایدانش و یادهابن یاشاعه و ظحف با که شدمی تعریف

 خود زادگاه در اگر حتی وارداتی یتوسعه الگوهای که بود این بر باور برد.می پیش به و کرده هدایت نوینی

 اعتقاد گیرند. قرار ییاجرا یا نظری استفاده مورد واحد الگوی یک عنوان به نباید باشند برخوردار موفقیت از

 تکنولوژی همچنین و باشد برخوردار خویش پراهمیت جایگاه از باید نیز اقتصادی یتوسعه که بود این بر

 و محلی مشکالت و ارتباطات آموزشی، تندرستی، گرسنگی، مشکالت حل برای مناسب موضع در باید نوین

 صخصوهب انرژی پایدار منابع کاربرد گیرد. قرار برداریبهره مورد کامل احتیاط و دقت با نیازها مینأت

 یخاص اهمیت از نیز داشت بسیار اهمیت منطقه مراتع و هاجنگل حفاظت برای که بیوگاز و خورشیدی انرژی

 .شدمی برخوردار

 در و آن روند در جامعه افراد اکثریت که  باشد موفق توانستمی هنگامی توسعه بینش،  این اساس بر

 ،مشارکت این که شدمی گفته باشند. داشته خالق و فعال مستقیم، شرکت خود سرنوشت تعیین در نتیجه

 فرصت این کنندگانشرکت به و کندمی تضمین را مختلف ابعاد در موجود مسائل و واقعی ینیازها شناخت

 و نوین تولید هایشیوه و هارشته انتخاب منابع، پایدار و صحیح کنترل ها،اولویت تعیین در که دهدمی را
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 و فعال شرکت اندکرده تعیین را آن خود که اهدافی به رسیدن برای مناسب تکنولوژی و ابزار انتخاب

 باشند. داشته جانبههمه

 د:کر خالصه زیر ترتیب به توانمی را سلسله یتوسعه طرح اصول و اهداف ،تئوریک چهارچوب

 یکلیه از برداریبهره هب دادناولویت با منطقه اجتماعی و اقتصادی هماهنگ یتوسعه ایجاد یکم(

 ؛طقهنم در موجود امکانات و نیروها

 بیشتر چه هر کیدأت با که ایتنیدهدرهم آموزشی و اجتماعی اقتصادی، ساختاری، زیربنای ایجاد دوم(

 ؛کرد واگذار مردم به را طرح ییاجرا عملیات و هامسئولیت تدریجبه بتوان آموزش بر

 یتوسعه مختلف ابعاد در مشارکت به مردم تشویق برای الزم هایانگیزه و طیشرا ایجاد سوم(

 ؛باشد سودمند هاآن برای که طریقی به محیطی و اقتصادی اجتماعی،

 نواحی در الزم تغییرات با را آن بتوان که پذیریانعطاف و مناسب یتوسعه الگوی ایجاد چهارم(

 درآورد. اجرا به مشابه

 گرفته نظر در اقتصادی و ییزیربنا انسانی، ابعاد شامل بعدیسه ییفضا همانند هتوسع ،دیدگاه این از

 بر ابعاد این متقابل تأثیرات گرفتن نظر در با باید همواره آن ییاجرا هایفعالیت و هابرنامه که شدمی

  شد.می ریزیبرنامه و طرح دیگریک

 

 انسانی بعد

 در را مردم مشارکت غایت در و اجتماعی رفاه بهداشت، آموزش، به مربوط مسائل یهمه انسانی بعد 

 خاصی مرکزیت توسعه یوسیله  و هدف عنوان به انسان اساس، این بر .گرفتمی بر در توسعه ابعاد یهمه
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 استوار انسان یعنی توسعه بعد ترینمهم این اهداف بر بایستمی طرح یجانبهههم هایفعالیت و کردمی پیدا

 هایاولویت تعیین با را جاری مسائل و نیازها دیگر هایانسان با همگام تا شدمی آماده باید که انسانی د.شمی

 مراحل بیابد، را مشکالت حل و نیازها مینأت مناسب هایروش و لترناتیوهاآ کند، تعریف و بررسی هاآن

 هایمحک از ادهاستف با و کند شرکت ییاجرا هایسئولیتم قبول و اجرا در کند، تدوین و حطر را ییاجرا

 دهد. قرار مستمر ارزشیابی مورد را خود محیط و زندگی یجانبههمه پیشرفت شده،تدوین

 قبول برای هاآن آمادگی میزان  و هاگیریتصمیم در مردم مشارکت میزان طرح، موفقیت محک

 و هاگیریتصمیم بیشتر سالهپنج ایدوره طول در که بود این هدف عمل در .بود شده تعریف هامسئولیت

 سازمان شکل به خود طرح اداری تشکیالت ،سرانجام و شود واگذار مردم به  طرح ییاجرا امور مسئولیت

 توسط شدهتعیین هایاولویت اساس بر را دولت و مردم بین رابط و آموزش و مشاورت نقش تریکوچک

     .کند ایفا مردم

 از توانمی نددکرمی محدود ار مردم مؤثر و کامل تمشارک ییغا هدف به رسیدن که مهمی موانع از

 و آموزش بنابراین برد. نام ینیپا بسیار تندرستی و بهداشت سطح و ساالنبزرگ یگسترده سوادیبی

 ریزانبرنامه خاص توجه و اولویت مورد مشارکت هدف به رسیدن برای اصلی ستون دو عنوان به بهداشت

 گرفتند. قرار طرح

 تمام بایدمی آموزش که معنا این به گرفت.می قرار نظر مورد مفهومش ترینگسترده با آموزش

 مشارکت برای را مردم بتواند که جانآ تا گرفتمی بر در سنتی هایگروه یهمه برای را زندگی هایفعالیت

 کند. آماده توسعه هایفعالیت در جانبههمه
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 الزم شرط عنوان به را روانی و فکری سالمت بلکه جسمانی آسایش و سالمت تنها نه رفاه و تندرستی 

 گرفت.می بر در اجتماعی و اقتصادی پایدار رشد برای

 بر داشت عهده به نیز را بومی بهورزان تربیت ،درمانی خدمات یارائه بر عالوه که تندرستی یشبکه

 فردی، مختلف هایجنبه یهمه و شدمی ریزیبرنامه منطقه درمانی و بهداشتی مشکالت و نیازها اساس

 بهداشتی، خدمات ،آموزش بر عالوه برنامه این گرفت.می بر در را محیطی و ایمنطقه محلی، خانوادگی،

 مانند درمانی باالتر هایرده به خاصی هایبکهش ایجاد با و داشت عهده به نیز را درمانی و پیشگیری

 دانشگاهی و استانی درمانی و بهداشتی مراکز به غایت در و ایمنطقه هایبیمارستان محلی، هایدرمانگاه

 شد.می متصل

 طیشرا باید که بود شده پیشنهاد توسعه، رکن تریناساسی عنوان به ،مردم یجانبههمه مشارکت برای

 و نیازها مینأت برای و کرده تعریف را شاننیازهای و مسائل خود بتوانند مردم که شود ایجاد ییهاروش و

 الزم یزمینه که بود شده کیدأت مسئله این بر کنند. شرکت جمعی هایگیریتصمیم در خود مسائل حل

 آمده دوجو به مردم خود توسط و خودجوش طور به که شود انجام یینهادها در بایستی مشارکت برای

  باشند. شده تحمیل مردم به باال از که یینهادها نه باشند

 که معنی این به .بود ایدارپ یتوسعه در سوم جهان کشور یک ییاجرا هایتجربه اولین از این شاید

 آماده اجرا و گیریتصمیم در فعال مشارکت برای مردم طرح هایبرنامه و فاهدا اساس بر که زمانی

 و کارمندان کارگزاران، تدریجبه توانستمی طرح پوشاندندمی عمل یجامه مشارکت این به عمالً و شدندمی

 پیدا را آن آمادگی افرادی مردم بین از اساس این بر کند. جایگزین محلی مردم یوسیلههب را خود مربیان

 یهمه انجام برای و شوند دارعهده را آن ییاجرا هایفعالیت و  طرح مدیریت مختلف هایرده که کردندمی



 01 

 و کنند استفاده منطقه محیطی و اقتصادی طبیعی، انسانی، ریذخا و منابع از امکان حد تا توسعه هایفعالیت

 یاداره ،بود شده بینیپیش که چنان آن طییشرا چنین در .گیرند دست به را طرح اجرای و کنترل سرانجام

 ی،یاجرا آموزشی، امور در مشاور عنوان به توانستمی  که شدمی تبدیل کوچکی دفتر به طرح مرکزی

 در غیره و حسابداری و حقوقی امور زیست،محیط حفاظت لترناتیو،آ هایانرژی و تکنولوژی کاربرد و انتخاب

 گیرد. قرار مردم خدمت

 یهمه سپردن و خود انحالل در را خود موفقیت غایت، در که بود طرحی نادر سلسله یتوسعه طرح

 .عملی دموکراسی یک ایجاد در ایتجربه -دیدمی مردم به امور

 و برنامه سازمان و دولت که ایبودجه که بود شده برآورد طرح، یبودجه و مالی نیازهای مینأت برای

 که طرح این اجرای برای کامالً بودند داده اختصاص منطقه به مختلف هایوزارتخانه و کشور یبودجه

 یدوره یک از پس که شدمی بینیپیش کرد.می کفایت شدمی موجود دولتی هایسازمان بیشتر جایگزین

 و مالی امکانات به تکیه با بتواند منطقه انجامد طول به سال دو از بیش رفتنمی انتظار که اولیه مقدماتی

 تدریجبه محلی انسانی نیروهای که سال پنج از پس و دهد ادامه خود تحیا به خوبیبه منطقه ایبودجه

 و زادرون یتوسعه به منطقه و یافته دست خود اهداف به طرح کنند اشغال را ییاجرا و گیریتصمیم مواضع

 دهد. ادامه خود پایدار

 

  اقتصادی بعد

 شد.می برخوردار خود خاص اولویت از نیز اقتصادی یتوسعه مردم، یاولیه نیازهای مینأت ودبکم به توجه با

 ،بود برخوردار اندک بسیار وریبهره از دامداری، و کشاورزی منطقه، اقتصادی یعمده فعالیت که جانآ از
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 همچنین و ییروستا و دستی صنایع ،نآ بر الوهع شدند. برخوردار خاصی اولویت از مهم تولیدی عامل دو این

 گرفت. قرار کار دستور در کوچک صنایع ایجاد

 

 ییزیربنا بعد

 ایجاد و آبیاری و رسانیآب هایپروژه ارتباطات، انرژی، منابع گسترش آموزش، بعد، این هایفعالیت

  شد.می شامل را ایمنطقه و ییروستا هایراه یشبکه

 ینحوه و هاتیاولو و اتیجزئ بایستمی عمل در و بود یکل یراهکار درواقع ینظر چهارچوب نیا

 به لین یبرا که بود شده شنهادیپ ن،یهمچن شد.یم اجرا و یریگمیتصم مردم مشارکت با کارها یاجرا

 استفاده مورد زین یخصوص بخش و یمحل امکانات طرح، یاتیعمل و یمال منابع و امکانات بر عالوه ها،هدف

  رد.یگ قرار

 

 بودجه و هامسئولیت

 واحد مدیریت یک در طرح هایبرنامه یکلیه هماهنگی و تلفیق برای ،وقت دولت با بسیار مذاکرات از پس

 نظر زیر طرح که شد توافق مختلف ادارات و هاوزارتخانه هایبرنامه و فیوظا تداخل از جلوگیری برای و

 یبودجه و فیوظا هاوزارتخانه تمام وزیرنخست دستور به توافق این اساس بر شود. اجرا وزیرنخست مستقیم

 داشتند، عهده بر را منطقه امنیت و قوانین رایاج که ییهاسازمان کردند. تفویض طرح مدیریت به را خود

 سازمان چند و مخابرات وزارت وظیفه، نظام سازمان و انتظامی نیروهای ها،مالیات و ییدارا یاداره مانند

 .شدند تثنیسم قاعده این از دیگر
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 داربخش عمل در و شد برخوردار منطقه در دولت اختیارات تمام از طرح مجری توافق این اساس بر

 و علوم وزارت وزیر اولین و ارذگبنیان) رهنما مجید آقای طرح، مبتکر و مدیر که جانآ از .شد سلسله

 قادر المللینبی و دولتی مختلف هایمسئولیت سبب به ،(کویونس یمدیره هیئت دائمی عضو و عالی آموزش

 به را وظیفه این انجام او مستقیم نظر زیر منطقه در ییاجرا مدیر عمل در نبود طرح مرکز در دائم اقامت به

 و شدمی مینأت منطقه برای کشور یبودجه و برنامه سازمان وسیلهبه مستقیماً طرح یبودجه گرفت.می عهده

 خدمات سازمان را تندرستی یشبکه و بهورزان آموزش و درمانی و بهداشتی خدمات به مربوط هایهزینه

 بود. هشد متقبل اجتماعی

 

 )الشتر( سلسله بخش کلی یمطالعه

  خوانندگان و پژوهشگران نظر به گفتارپیش این دنبال به که «)الشتر( سلسله بخش کلی مطالعه» گزارش

 انجام ،کشور یبودجه و برنامه سازمان انمشاور از یکی ،ایران صنعتی مدیریت سازمان اهتمام با ،رسدمی

 طرح مجریان و ریزانبرنامه اختیار در منطقه محیطی و اقتصادی اجتماعی، وضعیت از کلی ایزمینه تا شد

 نطقهم با قبلی ییشناآ بدون عمالً و مرکز در که نامهپرسش دو از پژوهش این در دهد. قرار سلسله یتوسعه

 هایفرضپیش بازتاب درواقع شدهمطرح هایپرسش که است بدیهی است. شده استفاده بودند شده تدوین

 که پرسشگرانی بیشتر .گرفتندنمی بر در را موجود مسائل و نیازها از بسیاری و بودند پژوهشگران و پژوهش

 هاآن که بودند یدانشجویان بودند آمده منطقه به تهران از یانیروستا کاری تراکم هنگام و تابستان فصل در

 محلی هایگویش با ندرتبه و بودند بیگانه پژوهش مورد جامعه انسانی و فرهنگی محیطی، عوامل با نیز

 و فتابیآ هایعینک رنگارنگ، هایپیراهن جین، شلوارهای با جوان پسران و دختران این داشتند. ییشناآ
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 خود تابستانی تعطیالت گذران مشغول ییگو که بودند گردشگرانی ورآیاد بیشتر شانعکاسی هایدوربین

 به نداشتند دوست و کردندمی نگاه هاآن به اعتمادیبی و کنجکاوی با منطقه این لک و لر یانیروستا هستند.

 از چرا دانستندنمی که خصوصبه بدهند. پاسخ شدمی هاآن زندگی جزئیات و خصوصیات وارد که سؤاالتی

 رفتهگ کار به مواردی چه در شدهکسب اطالعات و بدهند پاسخ سؤاالت این به باید چرا شود،می سؤال هاآن

 هب را باستانی یخطه این محروم و شریف مردم اعتماد کسب و نزدیکی سعادت که بعدها شد. خواهند

 کرده اجتناب درست هایخپاس دادن زا موجه بساچه و مختلف لیدال هب هاآن که دانستم آوردم دست

 و محصوالت برداشت میزان و هادام تعداد زیرکشت، اراضی سطح به مربوط اطالعات مثال برای .بودند

 بلوغ سن به پسران تعداد ی؛یروستا تعاونی هایشرکت هایوام و مالی مالحظات سبب به را مدشانآدر

 و فرهنگی مالحظات خاطر به را شانجوان دختران به مربوط اطالعات و وظیفه؛ نظام ترس از را رسیده

 قبیل این از دولتی یناموآم و دولت به بسیار اعتمادیبی سبب به دهند. بروز نبودند مایل خانوادگی

 دارد وجود شدهارائه هایجدول از بسیاری در که آماری تناقضات مثال )برای د.بودن بسیار مالحظات

 نیست خاص گزارش این به محدود وجههیچبه نواقص این که داشت اذعان باید .(هستند عوامل این ینتیجه

  دارد. وجود یپژوهش هایروش گونه این در بالقوه  که است نقصانی این و

 در مردم خالق و فعال مشارکت و اعتماد ،اجتماعی و اقتصادی هایاولویت و نیازها بنیادی شناخت برای

 طرح، اجرای یاولیه هایسال در هدف، این به نیل برای .دیرسمی نظر به ضروری پژوهش مراحل یهمه

 جامع ریزیبرنامه مسئولیت که توسعه گروه توسط  Research) (Participatory مشارکتی ژوهشپ روش یک

 کار به و ابداع داشت عهده به را محلی گرانتوسعه آموزش و ییاجرا هایبرنامه اجرای و تدوین و توسعه

 مرکب عشایر و انییروستا از تن 13 حدود شرکت با روزه چهار تا سه هایکارگروه روش، این در شد. گرفته
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 که گروه این کارکنان از نفر سه یا دو همکاری و غیره، و نشینانخوش و کسبه بانوان، کشاورزان، دامداران، از

 از که هاییگردهما این در شد.می تشکیل کردندمی ایفا جمعی وشنودهایگفت در را کنندهتسهیل نقش

 کنندگانشرکت ،شدمی پا بر چادرهاسیاه یحاشیه در یا زیر در و عشایری یورد یک مانند شامگاه تا بامداد

 یدرباره شنودوگفت و بحث به روزانه ضروری کارهای انجام ضمن خودمانی و طبیعی کامالً محیطی در

 مورد هایتکنولوژی و سنتی هایشیوه همچنین پرداختند.می هانآ هایاولویت تعیین و موجود مسائل و نیازها

 عمیقی و گسترده اطالعات هاییگردهما این نتایج کردند.می بررسی را هاآن کمبود یا و سودمندی و استفاده

 کردند.می تکافو مدتکوتاه ییاجرا ریزیبرنامه یک برای ییتنهابه گاه که دادمی دست هب موجود وضع از

 با مناسب هایحلراه نکارشناسا کردمی پیدا ضرورت نوین هایروش و تکنولوژی از استفاده که هنگامی

 د.شمی اتخاذ مناسب تصمیمات و کردندمی معرفی کنندگانشرکت به را محیط

 انحالل لیدال و )الشتر( سلسله یهتوسع طرح ییاجرا هایروش و سیاست نقد و بررسی که است بدیهی

 است مفصلی یمقوله شد، اشاره هاآن به باال در که پژوهشی روش دو تطبیقی یطالعهم همچنین و آن یینها

  ۱.گنجدنمی مختصر این در که

 

                                                      

 «سیاسی داقتصا نقد» تارنمای با مرا آشنایی امکان که حائری رضا آقای عزیز دوست از دانممی الزم ۱ 

 کنم. سپاسگزاری کرد فراهم
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 دهنادی سیروس

 توسعه و آموزش متخصص

 آمریکا متحده ایاالت ساکن
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