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 :مقدمه

 جامعه ، دانشگاه صنعتی شریف میزبان همایش متفاوتی بود که به همت مدرسه توسعه پایدار و با همراهی و حمایت1398 ماه اردیبهشت

به  داشت با نگاهی انتقادیبرگزار شد، قصد « بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»، برگزار شد. این رویداد که با عنوان یاوری فرهنگی

 .بازخوانی چند دهه فعالیت های محرومیت زدایی در منطقه بشاگرد بپردازد

ها روستا ای دور افتاده که شامل دههزار نفر جمعیت و با دسترسی دشوار در شرق استان هرمزگان است. منطقه 30ای با بشاگرد، نام منطقه

های غرافیای خشک و خشن که به دلیل بعد مسافت و نبود جاده هموار، کمبود زیرساختای با جباشد. منطقهبه مرکزیت سردشت می

به عنوان  60خدماتی، بهداشتی و آموزشی و نیز وابستگی اغلب مردم این منطقه به نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، از ابتدای دهه 

 به تهران از که «حاج عبداهلل والی» های زنده یادو با تالش 60دهه سمبل مناطق محروم در کشور شناخته شده است. بشاگرد، در ابتدای 

 نهادهای گذشته، دهه چند در و افتاد هازبان سر بر کرد، وقف آنجا مردمان به کمک برای پایانبی عشقی با را خود عمر و رفت منطقه آن

ان ساکن مردم به گوناگونی هایکمک خصوصی، بخش تا گرفته دولتی هایدستگاه و نهاد،مردم هایسازمان جهادی، هایگروه از مختلفی

 اند.آن کرده

برچسب محرومیت از بشاگرد برداشته شود؟ و چرا در حال حاضر با این حال، سوال پیش روی این برنامه این بود که چه زمانی قرار است 

 درس بشاگردی باید واژه محروم را یدک بکشد؟ آیا رویکرد نهادهای حمایتی در مواجهه با بشاگرد، درست بوده است یا نیاز به بازنگری دارد؟

 مناطق سایر به کمک برای ایبهره چه هاآموخته درس این از و است بوده چه بشاگرد در زداییمحرومیت هایفعالیت دهه چند هایآموخته

 گرفت؟ توانمی ایران در محروم

**** 

های گیری از دیدگاهو در آن سعی شده تا ضمن بهره گزارشی که در دست شماست، جمع بندی مدرسه توسعه پایدار از این رویداد است

 . ودارائه شده در این همایش، نگاه تحلیلی پژوهشکده نیز ارائه ش

تواند باشد و پرداختن به آن، نه فقط برای بشاگرد، بلکه می بشاگرد یک نماد از همه مناطق محروم کشورهمانطور که قبال نیز تاکید شده، 

یران، ابه باور ما، دانش توسعه محلی و محرومیت زدایی در زدایی در کشور عزیزمان، انشاهلل مفید و راهگشا خواهد بود. برای مسئله محرومیت

 به ،مدرسه توسعه پایدارالزم به ذکر است که همچنین  نیازمند تکامل است و ما قصد داریم از این طریق سهمی در این رابطه ایفا کنیم.

مطالب  ،هایی نظیر این گزارشو تحلیل ، ضمن انتشار نتایج این همایشدر وبسایت خود بهانه این رویداد، با راه اندازی یک صفحه اختصاصی

 .داده است قرار این حوزهمندان زدایی را در دسترس عالقهو محرومیت ، توسعه محلیتکمیلی راجع به بشاگرد

  )همایش علمی دبیر(طهماسبی هامون-عزیزمان میهن و شما برای سعادت و سالمت آرزوی با

 

نظران مسائل محرومیت و توسعه( نیز با صاحبآن)های جانبیهمایش به اضافه مصاحبه هایرانیسخن از نکات مهم مطرح شده دردر تهیه این تحلیل، 

این افراد عبارتند از: آقایان شوان  اند.ها عینا و داخل گیومه، نقل شدهاست. به جهت رعایت امانت و نیز تاکید بر اهمیت، برخی صحبت استفاده شده

 (، رضاگر اشتغال روستاییتسهیل(، حسین شادزی)در هلنددانشگاه سازمان ملل متحد  در ریپژوهشگر مرکز تحقیقات نوآوری و فناوصدرقاضی)

(، علی قائن سپهر یتوسعه فرهنگ ادیبن رعاملیمدناصر نوربخش) (،60احمد خرم)استاندار هرمزگان در دهه (،مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگیدرمان)

ه و کارشناس حوزه توسع(، روح اهلل ایزدخواه)محقق حوزه اقتصاد توسعه، میکائیل عظیمی)شریف()قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه ملکی

های جهادی کمیته مسئول هماهنگی تشکل(، وحید کمر روستا)مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان(، موسی دادی زاده)محقق الگوی جهادی

( و سرکار خانم مسئول گروه جهادی شهید حججی(، سیدمحمد مهدی حسینی)امور ویژه مشاور رئیس کمیته امداد در(، سیدمحمدرضا حسینی)امداد

 توانید به صفحهبرای مطالعه مشروح مباحث مطرح شده پیرامون این همایش، می  (؛عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتیشهیندخت خوارزمی)

 sdschool.ir/post/bashagardراجعه کنید: در وبسایت مدرسه توسعه پایدار م «محرومیت زدایی بشاگرد و»ویژه 

 

https://www.yavari.ir/
https://www.yavari.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://sdschool.ir/post/bashagard
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 رو های مهم پیشهای کلیدی همایش و سرنخیافته

 زدایی و توسعه محلیبرای فعالین محرومیت

 فرهنگ محرومیتناخواسته پرورش -1

در طول چند دهه گذشته، توجهات بسیار خوبی به توسعه امکانات زیرساختی در مناطق محروم شده است و بسیاری از نیازهای زیرساختی 

ات ی زیرساختی کافی نیست و مطالعاین مناطق، با سرعتی بیش از میانگین اقدامات مشابه در دنیا، رفع شده است. با این حال، این توسعه

کی از دهد که یزدایی نشان میگذاری دانشگاه شریف از بررسی تجارب داخلی و بین المللی حوزه فقرزدایی و محرومیتپژوهشکده سیاست

است. بدین « فرهنگ محرومیت»مسئله مسائل کمتر پرداخته شده و پیش روی مناطق محروم، به ویژه مناطق محروم در کشور عزیزمان، 

های ذهنی تقلیل پیدا کرده نسبت به اغلب به واسطه موانع ذهنی و نگرشی و نیز برداشت های انسانی این مناطق،معنی که سرمایه

توانند آنگونه که باید نقش فعال و موثری در تغییر وضعیت زندگی خود و محیط شان، نمیهای منطقههای خود و ظرفیتتوانمندی

های کوچک و بزرگ منطقه های شدنی برای چالشحلاجرای راه حی وطراو نیز  محیطی شان ایفا کنند و لذا در شناسایی مسائلپیرامونی

 توان باشند. خود، کم

 شکل اجرای نامناسب،ها، به دلیل رسانیهای خیریه در کشورمان، متاسفانه بسیاری از این کمکهای خوب و حجم باالی کمکرغم نیتعلی

در  ،گفتمان فقر"در جامعه مخاطب شده است. به تعبیر آقای رضا درمان،  و وابستگی سبب ایجاد یا تثبیت فرهنگ محرومیت ناخواسته

به عنوان  ."خواهند که برای آنها کاری کنندشوند و از خیرین میمردم دور ما جمع میرویم، هرجا میو است بسیاری مناطق رسوخ کرده 

این  اند، از آثار مخربهای اشتغال زایی و خودکفایی رفتهعالیتبرخی از افرادی که در منطقه بشاگرد به دنبال فشاهدی بر این مسئله مهم، 

 کنند.صحبت می ی تحول آفرینهافرهنگ در مقاومت و لختی جامعه محلی برای همراهی با طرح

بشاگرد ؛ کلمه محرومیت به "نداریم! باور را کلمات قدرت" کشد، چونمی یدک را محرومیت واژه بشاگرد، به تعبیر آقای حسین شادزی،

 هاوقت گاهی "مردم محلی نیز امری عادی شده است؛ به طوری که به گفته شادزی، بسیاری از و حتی این مسئله برای  شده است چسبانده

 را سیلی صورتمان با سرزمین این در هاآدم ما زمانی است! ...یک افتخار یک ام،آمده بشاگرد محروم منطقه از ندبگوی اگر ندکنمی فکر مردم

 که زندمی افتخار داد با شودمی بلند اشبچه جلوی میانسال مرد که است ...اما چه شده بخوریم نداشتیم هم چیزی ولو داشتیم؛می نگه سرخ

 "شده است؟! اینگونه که ایمکرده چه او زنیم؟ بامی فریاد را آن اینگونه ما که است افتخار محرومیت ؟...مگر!محروم هستم؟ و ندارم من

رسد وقت آن شده که فعالین حوزه توسعه محلی و محرومیت زدایی، بازنگری جدی در ادبیات خود در مواجهه با مناطق کمتر نظر میبه 

از واژگانی  بسیار راحتدر جلسات عمومی، ما  توسعه یافته داشته باشند. همانطور که آقای کمر روستا نیز در این همایش اشاره کردند، اینکه

بدبخت استفاده کنیم و به پیامدهای روانی آن بر مخاطبان نیاندیشیم، حتما نیازمند تامل است. شاید الزم است که چنین نظیر محروم و 

ای در حاشیه همایش در این رابطه، آقای ناصر نوربخش در مصاحبهواژگانی را از دایره لغات خود به ویژه در کار با جوامع محلی حذف کنیم. 

های محروم برای توصیف این مناطق، ها و مطالب خود از برچسبها در سخنرانیهای محلی و رسانهمات، شخصیتکه وقتی مقاگفته است 

ایشان حتی نسبت به استفاده از واژه  .توان کردکنند، خودش این پیام را خواهد داد که اینجا همین است و کاری نمیزیادی استفاده می

کند. حتی اگر مؤسسه خیریه شویم، خودِ همین عنوان، ایجاد مسئله میر وارد یک منطقه مییِّوقتی ما به عنوان خَ "دهد: هشدار میر هم یِّخَ

 ."را تقویت نکنیم« نیازمند هستم»و « توانمنمی»هستیم، باید با عنوان دیگری به خدمات رسانی مشغول بشویم تا فرهنگ 
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 هکارهای بشردوستانه و خیرخواهاندر واژگان  "همایش ارسال کردند، به نکته جالبی اشاره کردند: صدرقاضی در پیامی که برای این آقای 

زدایی، های محرومیتفعالیت ، که اشاره دارد به وضعی که نهادهای مجریِ«1رخوت نیکوکاری»الملل، اصطالحی هست به نام در سطح بین

تم ای و بلندمدت )مثالً برای تغییر اکوسیس، از انجام کارهای ریشه«محورسکّنمُ»و رویکرد های زودبازده به دلیل تمرکز بیش از حد بر فعالیت

زدایی های محرومیتلندمدت، فعالیتکند و در بعادت می« مسکّن»کم جامعه محلی هم به شود که کممانند. نتیجه این میمعیشتی( باز می

 ."زنندی محلّی )که عادت به مسکّن کرده( دامن میبه افزایش رخوت بدنهبه جای ایجاد محیطی پر امید و احیای همّت محلّی، 

 واین اثرات روانی در القای محرومیت و ناتوانی به مخاطبین در جوامع محلی، سبب میشود که اتفاق ناگوار بعدی رخ دهد؛ یعنی ناتوانی 

 آسیب یک معرض در ایمنطقه عهتوس برای مداخله در ما"می، میکائیل عظی گفته خود. به« حل شدنی»مشکالتِ مردم در حل عملی بی

 گیرنده مردم، و دهنده دولت، دیگر است: طرف دولت، و یک طرف، آن، مردم، در که است مداخله برای الگویی آسیب، هستیم. این جدی

. جالب است "!کنیممی جبران را کاریکم و دهیممی قول که موضع است این در دولت و طلبکارند همیشه مردم الگویی، چنین هستند. در

باید نگرش مردم از اینکه محتاج  "استاندار هرمزگان بوده است( نیز امروز معتقد است  60که در این مورد آقای احمد خرم )که در دهه 

   ."دولت هستند و دستشان را دراز کنند و التماس کنند تا چیزی گیرشان بیاید، تغییر کند

در مواجهه با مناطق ضعیف شده نیست. بلکه مقابله با دیدگاهی است که بار مسئولیت را دولت به معنی سلب مسئولیت این مسئله، البته 

زند. نگاهی که با درک این واقعیت که حل تمام مسائل اندازد و در مردم لختی و رخوت جهت ایجاد تغییر را رقم میتماما به دوش دولت می

 یکائیلمبه تعبیر ممکن است و حتی نماید میاعتمادی مردم بیو پشتوانه، های بیآید سبب ساز وعدهده هیچ دولتی بر نمیاین مناطق، از عه

 نماید.عظیمی، زمینه سازی برای بروز فساد 

 عامل نبودن مردم برای تغییر سرنوشت خودکنیم؟ چقدر مردمی عمل می-2

 عبداهلل والی هم قبال از آن سخن گفته حاج متنوع این همایش، همان چیزی بود که زنده یادهای سخنرانان های صحبتیکی از شاه بیت

ای است که برچسب محرومیت را یدک . این همان راه پایدار و اساسی حل مسائل هر منطقه"ها بسازندبشاگرد را باید بشاگردی"بودند: 

شاید کفایت نکند، اما برای تحقق اهداف توسعه پایدار، قطعا الزم است و بدون اگرچه های بیرونی، کشد. پای کار آمدن مردم بدون کمکمی

 این موضوع، هیچ تحول بنیادین و پایداری رخ نخواهد داد. 

 بهتر که بروند مشکالت حل سمت به خود که کرد ایجاد مردم در را اراده این توانمی چگونه "یاد بگیریم که الزم است به قول آقای درمان، 

 .ی نخواهد افتادمهم و شاید مسئله همین است: اگر مردم خودشان نخواهند و پای کار نیایند، اتفاق. "کنند حل را شانمسائل توانندمی ما از

های خود به شمار آورند. اساسی در فعالیت اصلیگر هم باید این را های مداخلهگردد. گروهپای کار آمدن مردم البته فقط به مردم بر نمی

حتی اگر واقعا ضعیف هستند و دانش الزم را ندارند، و  نهادهای محلی را به رسمیت بشناسندباید زاده، به قول آقای دادی آنها همچنین

د. در واقع داروی دوپینگی برای تزریق به منطقه وجود ندارد که بدون گذرشان میآنها و درگیر کردننند مسیر توسعه از قوی شدن ابد

ند. روآیند و روزی هم میمی ،گرهای مداخلهگروهحقیقت این است که بتواند اثر پایدار داشته باشد. منطقه های درونی لولهای سفعالیت

به تعبیر خانم شهیندخت  تر شوند و اداره امور خود را در دست بگیرند.آنکه آنجا بوده و خواهد بود، مردمان محلی هستند که باید قوی

 حس طوری و بیایند صحنه وسط کنند،می ناتوانی احساس یا و اندشده امید نا که مردمی که کنیم فراهم ایرصهع باید ما"خوارزمی، 

 "بشوند. سرنوشت خودشان تغییر طراح که دهد دست آنها به توانمندی

                                                           
1  (aid/donor fatigue) 
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از نگاه من،  "آقای ایزدخواه شاید بیش از همه سخنرانان بر اهمیت عاملیت مردم و اولویت آن به خدمت رسانی، تاکید داشت و گفت که :

چقدر امکان عاملیت و نقش آفرینی مردم در این که امور زندگی خود را اداره کنند، »شود که مسئله محرومیت فقط در این خالصه می

 . "یشرفت، عاملیت داشته باشندنیست. بلکه این است که چقدر مردم در پ امکاناتظر من، مسئله محرومیت، از ن«. فراهم است

ای که نباید از آن غافل شد این است که صحبت از مردمی کردن اقتصاد یا نقش آفرینی جامعه محلی در گفتمان بیشتر بازیگران و نکته

لزوما همین نیست. شاید به قول آقای ایزدخواه نکته اساسی  ،شودآنچه که در عمل پیاده می هست؛ اماهم متولیان امور توسعه در کشورمان 

ایر های دنیا در اقتصاد و سیک از پارادایمدر هیچ"بینیم و شاید به تعبیر ایشان، مسئله این است که را چطور می« مردم»در آنجاست که ما 

کننده مصرفمشتری و های اقتصادی لیبرالیسم، مردم، به عنوان اند؛ مثال در فرمولدیده نشده« مردم»های علوم انسانی، مردم به عنوان حوزه

..ادبیات توسعه تازه دارد به بحث ساالران مطرح هستند.مداران یا سرمایهد. دولتناند؛ خانواده، جامعه محلی و مردم وجود نداردیده شده

اند و اند. از اصالت سرمایه و مباحثی مثل رقابت شروع کردهشروع نکرده« مردم»سئله ها اصال از مچون آنرسد؛ برای چه؟ مشارکت می

 ."شان در ابتدا مسئله مردم نبوده استمسئله

بازخوانی تجارب  به قول روح اهلل ایزدخواه، شاید از یک منظر، مردمی دیدن موضوع توسعه و پیشرفت، قدری دور از ذهن به نظر برسد. اما

هایی نظیر نهضت سوادآموزی، جهاد سازندگی، بسیج و ... بتواند در این حوزه و جریان 60زدنی کشور در دهه دنیا و به ویژه تجارب مثال

یکائیل مکنیم به نقل از آقای زایی توسعه صحبت مییک نکته مهم در این مسیر این است که وقتی از درون الهام بخش و ایده دهنده باشد.

های توسعه محلی های آن باید مشارکت کند و البته رسیدن به این نقطه، یک نقطه عطف در برنامهعظیمی، جامعه نیز در تامین هزینه

 خواهد بود.

 لزوم توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش-3

سال دیگر  15تا  10. آنها که چشم بر هم بزنیم، تردیدی نیست که آینده سازان مناطق محروم، کودکان و نوجوانان امروز این مناطق هستند

 اند و با ورود به عرصه زندگی خانوادگی، به عنوان پدر و مادر و با ورود به بازار کار، به عنوان معلم، کارشناس، مدیر، کارمند و سایربالغ شده

های آینده، تقویت سرمایه انسانی این مناطق نسلبر  های اجتماعی قادر به کمک به مناطق محل زندگی خود هستند. با تمرکز ویژهنقش

در راستای تبدیل شدن به یک سرمایه انسانی مولد، خالق، سخت کوش، مسئولیت پذیر و تحول آفرین که نسبت به پیشرفت و توسعه پایدار 

و اقتصادی  فرهنگی، اجتماعی، وزامر مشکالت از بسیاری اینکه و همه جانبه مناطق خود دغدغه دارند، دور از دسترس نیست. با توجه به

 با همراستا ،(آینده هاینسل تربیت متولی )به عنوانمنطقه آموزشی –تربیتی نظام به اهتمام دارد، فرزندان آموزشی –تربیتی نظام در ریشه

 خواهد بود. مناطق محرومپایدار و همه جانبه در  توسعه اساسی الزامات از یکی و یابدمی ضرورت بلکه توجیه، تنها سایر اقدامات، نه

لذا هر برنامه محرومیت زدایی پایداری، باید نگاهی ویژه به حوزه آموزش و پرورش داشته باشد و به این نکته هم توجه کند که بازیگران 

وزشی در این شاید یک علت حضور دو نهاد آمکلیدی که در این امر باید بر آنها سرمایه گذاری کرد، معلمان فعال در آن مناطق هستند. 

های زیرساختی برای توسعه امکانات آموزشی حمایتهمایش )آموزش و پرورش هرمزگان و جامعه یاوری فرهنگی( به واسطه این اهمیت بود. 

 یز نن این منطقه ادر نرم افزار آموزش دانش آموزباید "است، اما به تعبیر آقای سید محمد مهدی حسینی، الزم )نظیر مدرسه سازی( اگرچه 

. "های ریاضی و فیزیک خبری از آن نیست؛ چیزی که ال به الی درسای تزریق کرد که به جنگ آن ذهنیت محرومیت برودداروی ویژه

 رسد که برای آندر این همایش مورد بحث قرار گرفت و به نظر یک گلوگاه جدی میهم های آنها گیو کم انگیزهبومی غیر مسئله معلمان 

یاستی هم صورت گیرد تا جذب و نگهداشت معلمان خوب در بشاگرد بهتر محقق شود. تحقق این امر، بنای محکمی نیاز است اقدامات س

افزا ایجاد خواهد کرد. چرا که معلمان عالوه بر نقش مهم در حوزه آموزش و های توانگر جهت فعالیتهای مداخلهگذاری گروهبرای سرمایه

 توانند به عوامل تغییر تبدیل شوند.معتمدین محلی نیز میپرورش، به عنوان فعالین اجتماعی و 
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 آنها مشکالتو حل نشدن  در پیدایش مناطق محروم یمسائل ساختار-4

ساختارهای کالن  از های سطح خرد،کُنِشپرداختن به در فهم چگونگی پیدایش مناطق محروم و یافتن راه حل برای مسائل آنها، جدای از 

ها شاگردپنهانی وجود دارد که ب «منطق»باید در نظر داشت که  ،به گفته سیدمحمدرضا حسینیشاید . نباید غافل بوداجتماعی نیز -اقتصادی

زدایی باید های محرومیتفعالیتبخشی از شان درون خودشان بماند و حل نشود. مسائل شوددهد و سبب میکند و تداوم میرا درست می

 و شیراز اصفهان، تهران،شهرهای  "قول آقای حسینی، به پنهان را مدنظر قرار دهد. ساختارهایی که ها و ساختارهایگیری این ریشههدف

 ."گیردمی نادیده ،)کوچک شهرهای و روستاها یعنی( هست آن در رونق و امنیت تولید، که را جغرافیاییدهد، اما می بهارا  شهرهاکالن سایر

همایش عنوان کرد که مناطقی که به لحاظ کارکردی منزوی هستند، محکوم به توسعه نیافتگی  ش دردر سخنانهم  عظیمیمیکائیل 

 سیستم در ای،منطقه . اگرباشند داشته عهده به را نقشی باید مناطق، بگیریم، نظر در کل سیستم یک مثابۀ به را ملی ر اقتصاداگ "شوند: می

ساالری نوین این است که سرمایه شاید طبیعت نظام ."آوردمی در نیافتگی توسعه از سر و شودمی منزوی باشد، نداشته هیچ نقشی ملی

  شوند.میشوند و دچار انزوای کارکردی مناطقی مانند بشاگرد در منطق بازار، به طور خود به خود به حاشیه رانده می

ای راجع به عدالت و توسعه متوازن وجود ندارد و در این روند به های سنتی و رایج توسعه، این است که دغدغهدر واقع منطق حاکم بر مدل

شوند. اگر نخواهیم به طور بنیادین از ایجاد سیستم اصطالح توسعه، مناطقی از جنس بشاگردها به طور طبیعی به فراموشی سپرده می

ن را بپذیریم که در منطق موجود، جایی از سیستم، باید حواسش به بشاگردها باشد و درک کرده ایاقتصادی نوینی صحبت کنیم، الاقل باید 

یدا پباید راه حلی برای این مسئله لذا اجتماعی، به حاشیه بردن چنین مناطقی است و -باشد که طبیعت منطق حاکم بر این نظام اقتصادی

لزم های زیادی است که حتما مستبر دنیا، ساده نیست و دچار تضادها و پیچیدگی . حل این مسئله بنیادین در نظام توسعه فعلی حاکمکرد

ها نباید سبب شود که به این مسئله بنیادین و به کارگیری ساز و کاری خارج از قواعد فعلی بازار خواهد بود. با این حال، این پیچیدگی

هایی پایدار و اثربخش برای این مسئله پیدا کنیم. امری که مستلزم تالش، لدشوار نپرداخت و به ویژه ما در ایران باید سعی کنیم که راه ح

 های شدنی است.ارزیابی و اصالح برای توسعه راه حل

دقت کنیم. باور آقای عظیمی این  کالن، و خرد سطح تفاوت به است الزم کنیم،می صحبت زدایی فقر هایسیاستبه هر حال وقتی درباره 

 درگیر بیشتر مردمی، هایتشکل و گرانتسهیل میدانی، عرصۀ فعاالن کشور، گیریتصمیم و گذاریتسسیا حوزه در امر متولیاناست که 

 .و ساختارها هاها هستند تا پرداختن به ریشهها و شاخهبرگو سر و کار داشتن با   خرد سطح هایتحلیل

 های توسعه یافتگی و محرومیتلزوم بازنگری در تعریف شاخص-5

های مناسب برای توسعه است. امری که ما آن را گاها بدیهی یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در مسئله محرومیت زدایی، تعریف شاخص

شکل داده  4های ذکر شده در بخش «منطق»های برآمده از کنیم که ممکن است فضای ذهنی ما را شاخصفرض کرده و شاید دقت نمی

 گردیم.به دنبال مسئله و راه حل می است که های ذهنی نسبت به توسعه یافتگی و محرومیتفرضشو تحت تاثیر این پیباشد. 

 حور،م-دولت "های اداری مثل تهران سخن گفت که های خود از حاکم بودن الگویی متمرکز به توسعه در کانونمیکائیل عظیمی در صحبت

 نیافته است توسعه گوییممی را باشد نداشته صنعت که جاییشوند(.  شهر ارندد دوست روستاها همه یعنی(هستند شهرمدار و محور-صنعت

 در هنوز که بودند آنقدر فقیر که رفتیم که: جایی شودمی شنیده بسیار...!نایافتگی توسعه سمبل شودمی روستا و کَپَر که است اینگونه و

 این ود،شمی ساختهسیمانی بلوک  با که ایخانه در. در حالیکه تسا بوم با سازگار تیزیس سازه یک کَپَر، حالیکه در !کردندمی زندگی کَپَر

 یک و ببرید گاز ویدشمجبور می بومی، انرژی نبود در وقت. آن دارد نیاز انرژی به شدن، سرد و گرم برای و شدن روشن برای تاریک، بلوک

 "!کنیم قطعش ندادند را پولش اگر که بگذارید هم کنتور
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 محرومیت ما.اند!..نپوشیده لباس ما مثل چون چرا؟محروم؛  و بدبخت گوییممی آنها به"در این رابطه با نگاهی انتقادی گفت: حسین شادزی 

 فیزیکی توسعه از بزنیم، سریع صحبت حرف توسعه از بخواهیم اگر لذا و بینیممی نمادها در را توسعه اینکه کما بینیم؛می نمادها در داریم را

 ."کنیممی

چه  رویم.شهر میاش با کالنهای آن و فاصلهسراغ نداشته"رویم، منطقه محروم میوقتی سراغ روح اهلل ایزدخواه در این باره معتقد است که 

ه ادام ایزدخواه، در "یافته است؟، جایی توسعه«شهرکالن»را تعریف کرده و گفته است که « یافتگیتوسعه»کسی و با کدام شاخص، 

های توسعه یافتگی عنوان کرد که باید مورد توجه های متفاوت به شاخصدرباره نگاهرا های قابل تاملی ، مثالاین همایش هایش درصحبت

  مندان این حوزه قرار بگیرد:دغدغه

رد؟ تاپتان را بگیما را تهدید کند و لپآید با قمه شزندگی کنید و ببینید آیا کسی می 6مثال امنیت را در نظر بگیرید؛ شما در بلوچستان "

هران یافتگی نگاه کنیم، تبه عنوان شاخص محرومیت و توسعه« امنیت»شود. پس اگر مثال به در حالیکه در تهران هر روز این حادثه تکرار می

وم یا تر است؟ در منطقه محریشباشد، کجا خودکشی ب« نشاط و افسردگی»تر از بلوچستان نباشد. اگر شاخص ما، یافتهممکن است توسعه

 زا وهای بکر و فرحخواهیم در نظر بگیریم؛ امکانات چیست؟ شهربازی، امکانات است و آن کوهرا می« امکانات»شهر؟ اگر شاخص در کالن

شهر خانه در کالنز ای شاخص باشد؛ فرار دختران اشود؟ اگر روابط قومی و طایفههای خروشان مناطق محروم امکانات محسوب نمیرودخانه

تر است؟ رابطه والدین و فرزندان در کجا هنوز اصالت خود را مداری در کجا بیشمداری، خانوادهتر است یا در مناطق محروم؟ طایفهبیش

ت، نیسشهر هست و در مناطق محروم الساعه که در کالنهای عجیب و خلقحفظ کرده است؟ اگر شاخص بهداشت را در نظر بگیریم؛ بیماری

شهر؟ آیا با صرف تر است یا در کالنسال دارند به نسبت جمعیت در مناطق محروم بیش 70شود؟ تعداد کسانی که باالی چگونه توجیه می

 "یافته است؟اند، توسعهاند و تحصیل کردهای محروم است و جایی که افرادش دانشگاه رفتهتوان گفت منطقهترک تحصیل افراد می

غه مطرح شده توسط آقای ایزدخواه، مدرسه توسعه پایدار هم معتقد است که ما در تعریف توسعه و حتی مفاهیم متاخرتری با تائید دغد

لی المللی نیازمند بازنگری مهای مرسوم بینگذاری و تعاریف بومی هستیم. نه تنها در مواجهه با شاخصنظیر توسعه پایدار هم نیازمند هدف

 های توسعه داریم.های متمرکز به شاخصهای جدید، محلی و فراتر از مدلداخل کشور هم نیاز به نگاه و ایرانی هستیم، حتی در

یافتگی، نیازمند یک کار جدی از سوی مراکز دانشگاهی و سیاستی است. تا های متفاوت به توسعههای برآمده از نگاهترسیم این شاخص

گران این حوزه، توجه به این مسئله است که همه چیز در منطقه محروم، لزوما بدتر از ترین وظیفه کنشتحقق چنین امری، شاید حداقلی

 بندی این دو، لزوما قابل تعریف نیست.پیرو در طبقه-پایین و الگو-کالنشهرها و مراکز با برچسب پیشرفته نیست و رابطه باال

 های مناطق محرومتوانمندیها و درک صحیح چالشدر  یکردهای نهادی رسمیناتوانی رو -6

یکی از نکاتی که ای، در درجه اول نیازمند شناخت درست از مسئله، و نقاط ضعف و قوت است. حل و تجویز دارو برای هر مسئلهیافتن راه

انه نهادهای است. متاسف های جامعه محلینیز توانمندیتر از مسائل و واسطهتوسط برخی سخنرانان هم بر آن تاکید شد، لزوم فهم بی

روند از درک صحیح جامعه مخاطب ناتوان هستند. اینگونه مواجهه با مردم حمایتی رسمی و دولتی چون با تابلو و سر و صدا به منطقه می

 دهندمی نشان را خودشان از دیگری وجه مردم "شود و به تعبیر آقای شادزی،جامعه محلی، سبب محرومیت از تجربه زیست طبیعی آنها می

ادزی های آقای شهای جذاب و آموزنده و پر از نکته مرتبط در این باره، صحبت. یکی از سخنرانی"هایشان متمرکز استبه ویژه بر نداشته  هک

توان به درستی شناسایی کرد و البته متاسفانه بسیاری از وجه توانمند جوامع محلی را از دل جلسات رسمی نمی"بود که معتقد است 

به درستی نشنوند و  را آنها ،ندنبین را مردم هایتوانمندیاند های مردم نهاد، عادت کردهو بزرگ حمایتی و حتی سازمان نهادهای دولتی

 . "البته در عین حال برایشان نسخه شفا بخش تجویز کنند!
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 زمین بازی محرومیت زداییکننده در جای خالی نقش یکپارچه-7

اند و هرکدام در های دولتی و مردمی در بشاگرد به فعالیت پرداختههای مختلف و متنوعی از بخشها و سازماندر چهار دهه گذشته گروه

دهد بین این بازیگران، لزوما هماهنگی و حتی خبرگیری وجود ندارد. در های ما نشان میای و بر موضوعی مشغول هستند. اما یافتهمنطقه

د، هم هایی صورت بگیرکاریاطالعی این بازیگران از یکدیگر، طبیعی است که هم موازیطی و به واسطه عدم ارتباط کافی و بیچنین شرای

 تواند باشد. تر از چیزی شود که میای پایینهای توسعهوری فعالیتها به یکدیگر منتقل نشود و هم بهرهتجربیات و درس آموخته

ود. شرسانی هستند، با این حال جای خالی یک عامل یکپارچه کننده، به شدت احساس میبشاگرد در حال خدمتبا اینکه چند ده نهاد در 

اند مشغول به فعالیت منطقهچه  در هاییگروه چههای جهادی حاضر در جلسه، حتی اطالعات حداقلی راجع به اینکه به تعبیر یکی از گروه

 هم وجود ندارد. (ایو در چه زمینه)

گران نبود اتفاق نظر و همکاری کافی بین کنش ،یکی از مشکالت موجود در حوزه محرومیت زداییر نوربخش در این رابطه معتقد است ناص

. آقای کمرروستا نیز در "دهدافزایی به معنای واقعی رخ نمیرود و همهر کس، مسیر خودش را می"که مسئله این است و  استاین عرصه 

رسد موازی در حوزه محرومیت زدایی در کشور انتقاد کرد. نهادهایی که به نظر میدولتی و حاکمیتی نهاد  30بیش از این رابطه از وجود 

 دهند.منطقه بشاگرد انجام می خرد در در سطح گرهای مداخلهشوند که در گروهدر سطح کالن ملی همان اشتباهی را دارند مرتکب می

ون ها، بعضا بدشد که گروههایی مرتبط با این دغدغه مطرح میهای دولتی حاضر در جلسه هم گلهدستگاهجالب اینکه از سوی نمایندگان 

شان خوب است، اما به تعبیر آقای شوند و اگرچه نیتبرقراری ارتباط با نهادهای محلی نظیر استانداری و آموزش و پرورش وارد منطقه می

های و سیاست مقررات و قوانین با آشنایی عدم به علت بلکه کند،نمی کم را مشکالت از ها باریتن بعضا نه "دادی زاده،  این شیوه ورود،

 ." کنندمی ایجاد دردسرهایی هم گاها اداری هایسازمان برای فعلی،

ز ریزی متمرکهای برنامهنکته مهمی که در اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که طرح این دغدغه به معنی متوسل شدن به مدل

های گرانه، باید به دنبال طراحی و خلق مدلنظیر سند جامع توسعه نیست. مدرسه توسعه پایدار معتقد است که با نگاه غیردولتی و تسهیل

ر بشوان صدر قاضی در همین رابطه، در مناطقی نظیر بشاگرد رفت.  ت حل مسئله هماهنگی و یکپارچگی در مداخالت توسعهابتکاری جه

ه . به طوری کبازی کنندنهادی های بیندادن به ارتباطتوانند نقش مثبتی در شکلها و مراکز پژوهشی میدانشگاه " این نظر است که

برای رفع محرومیت داشته باشند کنار هم جمع کنند و ضمن ایجاد یک بستر، نقشی « افزاییهم»وانند تمختلفی را که می انگرشنِکُ

ز آنها توان اگران در شناخت بهتر مکانیسم محرومیت، و همینطور ابزارهای نوینی که میبرای افزایش آگاهی هر کدام از کنش گرانهتسهیل

 این آمادگی از سوی مدرسه توسعه پایدار و هایی وجود داردها و طرحایده ایفای این نقشو برای  در این زمینه ."بهره جست بازی کنند

های نوینی از هماهنگ های الزم، اجرا و آزموده شوند و بشاگرد نقطه آغاز خوبی برای اجرای چنین مدلیتهست که در صورت حما کامال

 ر باشد.زدایی در کشوسازی و یکپارچه سازی بازیگران عرصه محرومیت

 محلی های درونی فعالین و جوانانکردن انرژیفعالها و اثرگذاری بر نگرش-8

های رغم فرصتر جوانان و ساکنین مناطقی که علیها از واقعیت، مهمتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد. چه بسیاانسان «فهم»

الزم ایی، زدهای محرومیتهمه برنامه اند.بست رسیدهآید و به بنشان بر نمیدست اند که کاری اززیاد برای بهتر زیستن و تغییر، باور کرده

هدفی کلیدی در  ستیبایهای ذهنی و خودباوری عمومی جهت تغییر، این نکته را مورد توجه جدی قرار دهند که اثرگذاری بر مدل است

 مداخالت توسعه، به ویژه در میان فعالین اجتماعی و جوانان باشد. 

در منطقه محروم، جامعه محلی امیدش به دیدن روی بهبود آنچنان کم شده که دیگر از لحاظ ذهنی به به تعبیر شوان صدر قاضی، 

و یا رویدادی که این باور را بشکند، یک گام مثبت و رو به  کرد. هر برنامه شودنمی کاری و است تقدیر موجود، وضعیت که باورانیده خود
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در منطقه محروم، زدایی وجود دارد که است. یک مشاهده مشترک در بین فعالین حوزه محرومیتبرداشته جلو برای حل مسئله محرومیت 

در  .ناامیدی در بافت اجتماعی چنان ریشه دوانده که جامعه محلی، دست از تالش و همّت برای بهبود اساسی وضعیت خود، برداشته است

ناامیدی چنان ذهن را "این کار انجام نشود  و اگر. "ای اندیشیدچاره« ذهن مأیوس»باید برای "ابتدا رقاضی، شاید نتیجه به قول آقای صد

 ."گیردهای کوچک برای رهایی پله به پله از محرومیت را میکند که جلوی تالشفلج می

امعه ین جفعال تجربه اثربخشی و عاملیت برایق فرصت برای و با خل تدریجی، گام به گامتواند برگرداندن خود باوری و اعتماد به نفس، می

 صورت بگیرد. (نظیر معلمان و جوانان)محلی

باورهای مذهبی منطقه نیز تکیه کرد و آنگونه که سید محمد مهدی حسینی در همایش گفت از  در این مسیر شاید بتوان بر ظرفیت

در تحصیل  و ،امید تالش، روحیههای دیگر مذهبی استفاده کرد تا به کمک روحانیون به تشویق هایی مانند ایام محرم و مناسبتظرفیت

 بین جوانان پرداخت.

پایان این بخش، همانطور که یکی از جوانان بشاگردی حاضر در جلسه نیز یادآور شد، فراموش نباید کرد که مردم بشاگرد به واسطه جبر در 

 کشاورزی برای دشتی و است کوهستانی کامالً  بشاگرد منطقه"اند. چه اینکه به قول این جوان، جغرافیایی، با تالش و کوشش غریبه نبوده

 برای ساز، دست زمینِ  واقع در بازو، زور با زمین آن کردن پر با و زده متری 10 دیوارهایا، هرودخانه حاشیه در ما اجداد .ندارد وجود

. "چرا کنیم یابیریشه باید ندارد، را همت این بشاگردی جدید نسل اگر حال است، بوده اینگونه ما گذشته سل. نکردنددرست می کشاورزی

تا روحیه کار و تالش را دوباره در این منطقه زنده  ممکن است بتوانیم روی آنها حساب کنیم است که هاییپشتوانهاین واقعیات تاریخی، 

 خودشان برای که برسانیم سطحی به را آنها و کنیم کار مردم هایانگیزه روی اینکه جزنداریم  راه حلینمائیم. به قول حسین شادزی، ما 

 شوند.  کوشا دوباره بشاگرد، قدیم نسل و ها، مادر بزرگهاپدربزرگ تا مثل کنند تالش و کنند گیریتصمیم

 برآوردن و معیشتی زیست مدار بر توسعه نیافته مناطق ساکنان ذهنی جهان وقتی به قول میکائیل عظیمی، تا !نیست دیگری مسیر هیچ

 نخواهند قابلی پیشرفت های فقرزدایینکند، سیاست تغییر آنها نگرش وسعت و نگاه افق اسلوب، که زمانی تا و بس و حیاتی باشد نیازهای

 ."کند هموار را یافتن توسعه تواند مسیرمی که است« مردمان ذهنی جهان» نهایی، تحلیل در"داشت: 

 !نیت خوب کافی نیست :گرهای مداخلهدر گروه ه کافیو مطالع ، برنامه ریزیپشتوانه دانشیفقدان -9

 عدم تجهیز به دانش گر در مناطق محروم و به طور کلی بازیگران عرصه توسعه محلی،ها و نهادهای مداخلهیکی از مسائل رایج در میان گروه

م نیاز انه دانشی هکنند که به پشتوها آنقدر درگیر عملیات هستند که یا فراموش میدوری از پژوهش است. افراد و گروه نیز واین کار کافی 

  دانند.دارند یا اینکه حتی خود را بی نیاز از این موضوع می

خیلی است و هم راجع به شناخت منطقه هدف خود. و بایدها و نبایدهای محرومیت زدایی توسعه محلی  عمومی این خالء هم راجع به دانش

دانند و خیلی زودتر از اینکه به شناخت مناسبی های الزم را نمیهای مردم نهاد نسبت به جامعه مخاطب خود، حداقلها و سازماناز گروه

خود  هاینکته بعد اینکه در طی فرایند نیز، ارزیابی مناسبی از میزان موفقیت برنامهزنند. اقدام میتعریف برنامه و دست پیدا کنند، دست به 

برنامه »ها اساسا با مفهوم خیلی از گروه .برنددهند و بدون بازخورد گرفتن کافی، فعالیت خود را به جلو میو مسیر انتخاب شده صورت نمی

خود هستند، بدون اینکه محاسبه کرده باشند اثربخشی این « خدمات رسانی»های غریبه هستند و بیشتر سرگرم فعالیت« و هدف گذاری

 رساند.در منطقه یاری می« محرومیت زدایی»ها چطور خواهد بود و چگونه به تکمیل واقعی پازل فعالیت

کافی  برای کمک موثر به جامعه مخاطب، دهد که صرف داشتن نیت خوبزدایی در ایران نشان میهای محرومیتتجربه چند دهه فعالیت

(، ممکن است حتی در مواردی کارکرد منفی هم نه ریشه های مسائل)آثار و صرفا احساسی و متمرکز بر  یهای خیرخواهانهنیست. فعالیت

 داشته باشند.
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نیاز  ای و عمرانی نیست. بایدهای سازهزدایی، اصال ساده نیست و قابل مقایسه با پروژهواقعیت این است که مسئله توسعه محلی و محرومیت

های جهادی تبدیل شود. هیچ نهاد و گروههای مردمک باور در میان نهادها، سازمانبه دانش و پژوهش، برای مواجهه با مسائل اجتماعی به ی

 دارای پیامدهایی ناخواستهگروهی نباید بدون آموزش و بینش الزم به خود اجازه دهد که وارد منطقه شود. حتی یک بار سفر به یک منطقه، 

یکی  چرا که به گفته سبت به چگونگی انجام آن محاسبات الزم را انجام داد.بر زندگی و بینش مردم جامعه محلی است که باید قبل از آن، ن

 .گذاردهای بعدی اثر میاز دانشجویان بشاگردی حاضر در جلسه، سابقه عملکردی ناموفق یک گروه، بر اعتماد مردم برای همراهی با گروه

زدایی، یک پروژه موقت نیست که بتوان آن را در قالب یک پروژه کوتاه مدت یا اردوی جهادی غیرمستمر دید. جدای از اینکه محرومیت

گیری بیشتر از تجارب دیگران و دانش عمومی تر عمل کنند و تالش کنند تا ضمن بهرهباید در این مورد قدری مسئوالنهگر، های مداخلهگروه

 ینیآفرنقشدر این زمینه لزوم رسد های خود به کار گیرند. به نظر می، ابزارهای پژوهشی بیشتری در طراحی و اجرای برنامهتوسعه محلی

  .احساس شودند نها هم کمک کاین گروه اطالعاتید در تغذیه ندانشی که بتوان پشتیبان نهادهای

 نتیهای نوین برای حل مسائل سگیری از فناوریتوجه به بهره-10

وانند تزدایی باشند. آنها همچنین میگشای خیلی از مسائل سنتی در حوزه توسعه و محرومیتهای نوین ممکن است بتوانند گرهفناوری

سخنرانی خانم شهیندخت خوارزمی  های خود بگذارند.وری فعالیتها و نهادها جهت افزایش اثربخشی و بهرههای جدیدی پیش پای گروهراه

های خوبی از چگونگی به کارگیری فناوری ارتباطات در یکی از روستاهای منطقه به همراه داشت. واقعیت این است که و همسرشان مثال

بسیار ارزشمند  به بسیاری از روستاهای دور افتاده راه پیدا کرده است و این یک فرصت USOهایی مانند اینترنت پر سرعت از قبیل طرح

در مسیر درست به کار گرفته نشود، تنها برای توسعه خدمات آموزشی، بهداشتی و عمومی در چنین مناطقی است. فرصتی که البته اگر 

های های ذهنی ساکنان این مناطق نسبت به سبک زندگی خود به واسطه استفاده نادرست از شبکهابزاری برای اتالف وقت و تخریب مدل

 ی خواهد شد.اجتماع

)با  «خَبر»های واتساپ برای جوانان مهاجرت کرده روستای همانطور که خانم خوارزمی و همسرشان از تجربه خوب خود در ایجاد کارگروه

 تواند بستری برای همگرایی افراد دارای تعلق خاطر به یک سرزمین و به کارگیری استعداد،نفر عضو( یاد کردند، فناوری اطالعات می 250

های توسعه در جامعه محلی شود. همچنین در مناطقی مانند بشاگرد های حمایتی ایشان جهت طراحی و اجرای طرحتخصص و یا ظرفیت

ها زیاد بوده و تراکم جمعیت، پایین است، امکان ایجاد زیرساخت آموزشی یا بهداشتی فیزیکی در همه نقاط فراهم گاهکه پراکندگی سکونت

های آنچنانی برای ایجاد تاسیسات فیزیکی آموزش، به شکل خیلی تواند بدون نیاز به هزینهیی مانند آموزش مجازی مینیست؛ اما ابزارها

 خوبی، نیازهای موجود را پاسخ دهد.

 زداییهای گذشته محرومیتغافل نشدن از روی مثبت فعالیت-11

زدایی در بشاگرد و مناطق مشابه، های گذشته محرومیتنقدهای مطرح شده در این همایش، نباید این تصور را ایجاد کند که همه فعالیت

 .رفته و یا در بشاگرد کار مثبتی صورت نگرفته است و یا بدتر از آن، همه بشاگرد کنونی دچار مسائل ذکر شده در این رویداد استزیر سوال 

ا از ها متمرکز شویم تنطور که در مقدمه این برنامه و گزارش نیز ذکر شد، هدف این بوده است که این بار بر نقاط منفی و کاستیبلکه هما

 برسیم.  های پایداریادگیری و راه حلواکاوی آنها، به 

نبود، بشاگرد امروز دچار مشکالت خیلی بدتری  اگرها و به ویژه در زمینه توسعه زیرساختزحمات بزرگوارانی مانند برادران والی در بشاگرد 

و اجتناب ناپذیر بوده اند و صحبتی اگر  ها را باید در ظرف زمانی خود سنجید که ممکن است در جای خود، ضروریشد و این تالشمی

م هنوز به حجم قابل توجهی ه 1398حتی در بشاگرد  است و کارهای تکمیلی و اصالح رویکردهایی که نیاز داریم. 1398هست برای بشاگرد 

توان کیلومتر آسفالته است و نمی 70کیلومتر راه، فقط  1000از کارهای زیرساختی نیاز است. بنا به آمار ارائه شده در جلسه، از بیش از 

برای  .اهد داشتهای کیفیت زندگی خودرون و برون سرزمینی و ارتقای شاخصبهتر چه اثری بر پیوند اقتصادی  ،منکر شد که راه دسترسی
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اند، در گلوگاه راه دسترسی مناسب، هایی راجع به آن تعریف کردههای محلی هم طرحمثال بحث گردشگری در بشاگرد که برخی دستگاه

 . مانده و شکوفا نشده است

و یاییم دیگری ب یا نگاهب شاید خوب باشد که برای امید بخشی و تکمیل این همایش، به پیشنهاد یکی از  سخنرانان، در رویدادی دیگر، و

از آنها  و )که کم هم نیستند!(های موفقیت بشاگرد بگوییماست. از داستانها چه بوده به کجاها هم رسیده است و پیشرفت بگوییم بشاگرد

 .«توانیم منشا اثر باشیممی ،درست رویکردبا »و تقویت روحیه خودباوری و اینکه ایجاد انگیزه پلی بسازیم برای 

 ریزی توسعهتمرکز زدایی از نظام برنامهضرورت -12

کز گراست و اثرات منفی این موضوع بر کسی پوشیده نیست. این تمرکز گرایی نه تنها ریزی توسعه در کشور ما به شدت تمرنظام برنامه

کند و سبب ایجاد یک سبب تضعیف روستاها و شهرهای کوچک شده است، بلکه در یافتن راه حل برای مسائل آنها نیز ناکارامد عمل می

 ای از تجربه همکاریع پرداختند. روح اهلل ایزدخواه، با ذکر خاطرهچرخه تضعیف شونده شده است. سخنرانانی در این همایش هم به این موضو

تر به منطقه خودم واردم یا دفتر کشاورزی سازمان استاندار این سوال را مطرح کرد که من بیش"گفت:  با استانداری سیستان و بلوچستان 

ها ها پیشرفت نیست! ایندر منطقه ما اجرا شود یا خیر؟...اینمدیریت تهران؟ چرا من باید اجازه بگیرم و او تصویب کند که آیا فالن طرح 

. این تمرکز گرایی سبب عادت به این رویکرد شده که به دنبال "شده است!« متمرکز»ریزی ما، ام برنامهماندگی است. نظرفت و عقبپس

خدمات ما به مناطق محروم، صرفاً حمایتی باشد و تا زمانی که راه حل از تهران و یا بیرون مناطق هدف باشیم و به قول ناصر نوربخش، 

خود م هها از بیرون منطقه اتفاق بیافتد و افراد بومی درگیر شناسایی و رفع مشکالت خود نشوند، فرهنگ محرومیت تعریف و اجرای راه حل

 .به خود تقویت خواهد شد

های دیگر هم داشته است، در مصاحبه خود در حاشیه همایش، این استانندار اسبق هرمزگان که سابقه مسئولیت مشابه در استا احمد خرم،

زدایی، ها برای مناطق محروم کم بود و هم نحوه تخصیص اشتباه بود. باید بودجه هر استان برای محرومیتبه نظرم هم بودجه" طور گفته است:

ی زدایهای محرومیتکرد و به نظارت و هدایت طرحذاری میگشد و دفتر مناطق محروم فقط در مورد این مسئله سیاستپیوست بودجه می

 ."پرداخت. به نظرم اختصاص بودجه متمرکز به این دفتر اشتباه بودمی

ها تالش کرد، از سوی دیگر و اجرای برنامه باید دقت کرد که به همان میزان که باید برای محلی شدن طراحی زداییدر موضوع تمرکز 

ها و حتی مقامات شهرستانی در حد کفایت به بازی گرفته و همراه شوند. به قول خانم تارهای محلی نظیر دهیاریمراقب هم بود که ساخ

گذاری گله . موضوعی که در"توانید متولی توسعه پایدار یک منطقه باشید و آنها را نادیده بگیرید و از کنارشان عبور کنیدشما نمی"خوارزمی، 

 جلسه هم نمایان شده بود. برخی مقامات محلی حاضر در

 زداییدر حوزه محرومیت لزوم نقش آفرینی فعال دانشگاه-13

زدایی را قطعا باید در نهادهای علمی و دانشگاهی جست و جو کرد. در های موجود در رویکردهای ما به محرومیتسرنخ خیلی از کاستی

 باشند.  مه توانند بخشی از راه حلسهیم هستند و از سوی دیگر البته می واقع آنها هم به مانند بازیگران دیگر، در پیدایش مسائل کنونی

 نما به نمایندگی از یک نهاد دانشگاهی، معتقدیم که دانشگاه سهم خود را در این زمینه خوب ایفا نکرده و حتما نقدهای زیادی به انفعال آ

 های اساسیها و نیز توسعه راه حلرسالت خود را در جهت شناسایی درست ریشه ،در رابطه با مسئله محرومیت قابل بیان است. دانشگاه

رنده به وجود آو منطقِ"مبارزه با  دانشگاه باید دربرای مسئله محرومیت، به خوبی بازی نکرده است. به قول آقای سید محمدرضا حسینی، 

ود و نیاز شدرمان بیماری، صرفاً با تجویز یک مسکّن برای رفع نشانگان بیماری حاصل نمیهمت جدی کند. چرا که  "د بشاگردمناطقی مانن

آید.که این مسئله از عهده نهادهای پژوهشی و دانشگاهی بر می به دریافتن دالیل ایجاد بیماری و مکانیسم تأثیر آن است
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ن از صرف ها در این زمینه، فاصله گرفتنقش دانشگاه"به تغییر رویکرد اساسی دارد. به گفته آقای نوربخش، البته دانشگاه در این زمینه نیاز 

م هایی برای توسعه پایدار بومی داشته باشیاست. ما باید نظریهتالش برای توسعه ادبیات نظری بومی رفع محرومیت در عوض تولید مقاله و 

 "شیم که این خود مستلزم فاصله گرفتن از میز و اتاق درس دانشگاه نیز هست.ای متکی نباو صرفا بر منابع ترجمه

جدی صحبت  «و بی تفاوتی انفعال»زدایی نگاهی بیاندازیم، حتما باید از یک اگر صادقانه بخواهیم به ایفای نقش دانشگاه در مسئله محرومیت

« پژوهش»زدایی وجود دارد که از رهگذر که حجم زیادی از مسائل روی زمین مانده در عرصه محرومیتحالی است در این کم تحرکی کنیم. 

رود. دانشگاه، باید با تمام توان به میدان بیاید تا به عنوان نهاد پشتیبانی شان میای(، امید به حل)و نه صرفا ترجمهبومی « مطالعات»و 

زدایی، یاری برساند. دانشگاه همچنین بایستی ضمن اکتساب تجربیات ان خط مقدم عرصه محرومیتکننده دانشی، به فهم و درک بهتر بازیگر

ابل های مطلوب قچند دهه گذشته، به توسعه مدلریق ارزیابی و بررسی تجارب داخلیِ بین المللی و دانش روز این عرصه، از سوی دیگر از ط

ین حال، و در عآید ده بازیگران کلیدی بپردازد؛ کاری که از دست نهاد دیگری بر نمیپیاده در کشورمان و نقاطی مانند بشاگرد جهت استفا

 نیاز زیادی نیز به آن وجود دارد.

امیدواریم که این همایش و نگاه متفاوت آن و نیز رویدادهای بعدی و تکمیلی، بتواند پلی شود برای رفتن به  «مدرسه توسعه پایدار»ما در 

 زدایی و توسعه محلی در کشور عزیزمان. های محرومیتعرصه فعالیت ای جدید درسوی زمانه

های ابتکاری جدیدی تعریف شود و مدرسه توسعه پایدار طرحدر این زمینه، این آمادگی وجود دارد که در صورت حمایت نهادهای مرتبط، 

آفرینی متفاوت یک نهاد دانشگاهی، به بهبود بخشی از مسائل مطرح شده در این گزارش در با مدلی از نقش های دیگر،در کنار گروه بتواند

 زدایی در کشور عزیزمان، یاری برساند. انشاهلل.رابطه با بشاگرد و مسئله محرومیت

*** 
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