8

دوشنبه  14اسفند  | 1396شماره 505
 16جمادیالثانی  5 | 1439مارس 2018

جامعه

پيامك300099004806 :

توگو پاسارگاد با «فریدون میرشکاری» موسس اولین مدارس عشایری
گف 

سرنوشت عشایر

 با طرح واگذاری زمین به فارغالتحصیالن بیکار سیستم زندگی عشایری به همریخت
 سیرجان ایلشهر است چرا که اگر لیستی از ساکنان شهر سیرجان را در بیاورید ،باالی  95درصد این لیست
فامیلهایشان منطبق با فامیلهای عشایر اطراف سیرجان است
 نمیشود وزیری یا دولتمردی را که هیچ درک و دیدگاهی از زندگی عشایری ندارد ،برای گرفتن بودجه و امکانات
برای ساخت آبشخور در یک منطقه دورافتاده مجاب کرد
 سارا پورمختار

امروز زندگی عشایری در گیرودار بودن یا نبودن قرار
گرفته و هرساله جامعه عشایری کشور به دلیل عدم
حمایت کافی از طرف دستگاههای ذیربط شاهد کاهش
جمعیت و مهاجرت به شهرهاست که این تغییر روند
زندگی عاری از مشکل و هزینه نخواهد بود .در حالی باید
نگران زوال این جامعه تولیدکننده بود که برخی از عشایر
پس از قرنها ،مغلوب مشکالت شدهاند و به اسکان در
شهرها و روستاها روی آوردهاند اما برخی دیگر هنوز در
مقابل مشکالت مقاومت میکنند و اجازه نمیدهند
نفسهای آخر زندگی عشایری کوچنده قطع شود.
«فریدون میرشکاری سلیمانی» خود را عشایرزاده
مینامد .او فارغالتحصیل رشته علوم اجتماعی گرایش
برنامهریزی از دانشگاه عالمه طباطبایی و موسس اولین
مدارس عشایری به سبک جدید است .میرشکاری که در
سالهای  68تا 70در دبیرخانه شورای عالی عشایر نهاد
نخستوزیریمسئولیتطرح،برنامهومطالعاتسازمان
را عهدهدار بود در گفتوگویی کوتاه از مشکالت پیش
روی این قشر میگوید.
 بر طبق مطالعات و طرحهایی که داشتید
آینده زندگی عشایر چطور دیده شده بود؟
جامعه از بعد اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی باید به
سه جامعه مستقل شهری ،روستایی و عشایری تقسیم
شود .یک واقعیت انکارناپذیری وجود دارد که جامعه
عشایریبهعنوانیکجامعهمستقلبهرسمتشناخته
نمیشد و تمام تالش ما این بود تا به دولت و دولتمردان
ثابت کنیم که جامعه عشایری یک جامعه مستقل
با ویژگیهای خاصی خودش است که باید سازوکار،
استراتژی و برنامهریزی خاص برای مناطق عشایری
داشته باشیم .متاسفانه هنوز هم بعضی از دولتمردان ما
جامعه عشایری را در تعاریف خود به عنوان جامعهای
وابسته به جامعه روستایی میشناسند و این عدم
شناختهاباعثمهاجرتعشایرمیشود.
 عوامل تاثیرگذار بر مهاجرت عشایر

چیست؟
یک واقعیتی وجود دارد که جامعه به نفع جامعه
شهری از بُعد تعداد جمعیتی پیش میرود .جدای از
بحث نرخ رشد ،عشایر و روستاییها به منظور استفاده
از امکانات ،به شهرها مهاجرت میکنند .اگر امکانات
به همان نسبت جامعه شهری برای جامعه عشایری
و روستایی فراهم نشود ،این قشر مهاجرت میکنند و
مناطق حاشیهای شهری را تشکیل میدهند .عالوه بر
این ،عوامل دیگری برای فشار اقتصادی بر عشایر از جمله
خشکسالیهای پیدرپی ،فشار و هجوم شهرنشینان
و روستاییان برای تخریب حوزه چرای دام عشایر و...
دست به دست هم دادهاند تا برای مهاجرت عشایر به
شهربهانهایشوند.
 مهاجرت عشایر به شهرها چه تبعاتی برای
جامعهدارد؟
جامعه عشایری به لحاظ اقتصادی جامعه کامال
تولیدی است .مهاجرت جامعه عشایری و روستایی به
مناطق شهری از ابعاد مختلف به ضرر جامعه میزند.
این قشر جامعه به لحاظ سطح سوادی که دارند ،وقتی
به جامعه شهری اضافه میشوند به عنوان انگل محسوب
میشوند و حاشیهنشین میشوند که حاشیهنشینی
مشکالت خاص خود را دارد.
 در توضیح عوامل تاثیرگذار در مهاجرت
عشایر از فشار و هجوم شهرنشینان و روستاییان
برای تخریب حوزه چرای دام عشایر یاد کردید،
این تخریب به چه شکلی است؟
ا ِشغال زمینهای عشایر سیستم عشایری به هم
ریخت .در سالهایی که در نهاد نخستوزیری مشغول
بودم هیئتهایی به نام «واگذاری زمین» در کشور
تشکیل شده بود .این هیئتها با توجه به فشاری که
فارغالتحصیالن بیکار جامعه شهری به استانداریها
و مراکز دولتی آورده بودند ،مناطق مختلفی را که
قابلیت کشت و آب زیرزمینی داشتند به آنها واگذار
کردند .متاسفانه مناطق واگذار شده حوزه چرای دام

منـظـور خردمنـد آن مـاه کـه ا و را
با ُحسن ادب شیوهی صاحبنظری بود
از چنگ َمنَش اختر بدمهر بهدر بــرد
آری چه کنم شیوهی دور قمـری بـود
ضمــن ســپاس و قدردانــی از کلیــه ســروران
بزرگــواری کــه مــا را در مراســمهای تشــییع،
تدفیــن و ترحیــم مرحومــه

حاجیه خانم پوراندخت ستودهنیا
همسر مرحوم سیدمحمد افتخار (ادیب)

همراهــی و ابــراز محبــت و همــدردی نمودهانــد ،بــه
اطــاع میرســاند:
مراســم خاکبنــدان آن مرحومــه روز پنجشــنبه
هفدهــم اســفند مــاه ســاعت  3بعدازظهــر از درب
منــزل آن مرحومــه واقــع در خیابــان آیــتاهلل
ســعیدی -کوچــه شــماره  15بــه ســمت آرامــگاه
ابدیــش واقــع در بهشــت زهــرا برگــزار میگــردد.

خانوادههای ستودهنیا ،افتخار
و سایر بستگان

عشایر بود .از آن
بدتر شهرنشینهای
متمولی بودند که به
بهانه آبادی زمین
و کشاورزی ،مجوز
چند تلمبه آب را
میگرفتند 200 ،و
 300هکتار زمین
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
از زمینهای مناطق
عشایری را در اختیارشان قرار میدادند.
 در بین نسل عشایر امروزی زیاد دیده
میشودکه بچههایشان حاضر نیستند عشایری
را ادامه دهند و هر کاری در جامعه شهری را به
عشایری ترجیح میدهند .از نظر شما دلیل
چیست؟
یکجانشینی مبنای مدنیت است از طرفی با
پیشرفت تکنولوژی و امور رفاهی حق به جانب بچه
عشایری است که بخواهد در شهر زندگی کند و با توجه
به ضعف امکانات زندگی عشایری اگر به طرف زندگی
شهری نیایند باید در عقلشان شک کرد.
 پس سرنوشت زندگی عشایری و حفظ آن
چهمیشود؟
سوقجامعهعشایریوروستاییبهسمتشهرنشینی
اجتنابناپذیر است .امروزه جادهها آسفالت میشوند و
وسایل ارتباطی مثل موبایل و اینترنت هم به ناچار در
مناطق عشایری برده شده است ولی آن توقعی که فرد
از خود و بچههایش دارد در زندگی عشایری برآورده
نمیشود و ترجیح میدهد حتی حاشیهنشینی کند و
سختی را تحمل کند اما سرنوشتی که برای خودش در
زندگی عشایری رقم خورده برای بچههایش اتفاق نیفتد.
 این اتفاق به دلیل توزیع ناعادالنه امکانات
رخ میدهد؟
این یک واقعیت تلخ است.
 با این روند ما به روزی میرسیم که جامعه

با تسلیم به مشیت حضرت حق

به مناسبت اولین سالگرد مرحومه

بتول خلیلی

روز پنجشــنبه  96/12/17ســاعت  4بعدازظهــر
بــر ســر مــزار آن مرحومــه گــرد هــم میآییــم و
یــاد و خاطــرش را گرامــی میداریــم.

جناب آقای

ضیاءشهابی

مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده از درگاه خداونــد ســبحان
بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت الهــی
و بــرای شــما و دیگــر ســوگواران صبــر و
شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.
همکاران شما در
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

به کـز او ماند سرای زرنگار
نـام نیـکو گر بمانـد ز آدمـی
چنــد روزی اســت کــه رحیــل رحلــت و کاروان هجــرت ،گوهــر گــران
ســنگی را از صــدف حیــات بــه معــراج ممــات بــرده اســت و دوســتان و
خویشــان و اقــوام و فامیــل و همــکاران را بــه ســوگ خود نشــانده اســت.
از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
رفتی و رفتن تو داغی نهاد بر دل

ضمــن ســپاس و قدردانــی از کلیــه ســروران بزرگــواری کــه در
مراســم تشــییع ،تدفیــن و ترحیــم مرحــوم

مسعود زیدآبادینژاد

مــا را همراهــی و ابــراز محبــت نمودهانــد ،بــه اطــاع میرســاند
مراســم خاکبنــدان و آش ســال آن عزیــز از دســت رفتــه روز
پنجشــنبه  96/12/17از ســاعت  3الــی  5بعدازظهــر برگــزار
میگــردد.
آدرس :شهرک ثاراهلل -کوچه جنب مسجد امام هادی(ع) -منزل آن مرحوم

ساعت حرکت  3بعدازظهر به سمت بهشت رضا زیدآباد

عشایری از بین میرود ؟
اجتنابناپذیر است .سیستم کلی حرکت جامعه
بشری به این سمت است .از طرفی طبیعت هم به این
موضوع کمک کرده و با توجه به خشکسالیهایی که
در ایران داریم و مرتع چرایی که قبال فراهم بوده و
االن نیست ،نسل عشایر کوچنده در حال از بین رفتن
است .طبق طرحی که ما داشتیم استراتژی بر این بود
که عشایر را به یکجانشینی تشویق کنیم .هر چند
دولتمردان با این طرح مخالف بودند چرا که معتقد بودند
اگر جامعه کوچنده و عشایری به سمت یکجانشینی
اجبار شوند تجربه تلخ تختهقاپوی رضاشاه تکرار و
واکنشهایمنفیایجاد میشود.
شماموافقیکجانشینیعشایرهستید؟
بله البته به این روش که در حوزه خود عشایر
امکانات قرار بدهیم .موتور آب زده شود به همراه امکانات
کشاورزی ،البته کشاورزی مکمل دامداری مثل کشت
علوفه و گندم و جو یونجه.
 با این شرایط اقلیمی و کمآبی این استراتژی
جوابمیدهد؟
در هر منطقه عشایری که امکانات در اختیارشان قرار
دادیم این شیوه جواب داده است و اگر عشایر کوچنده
بخواهندبقاداشتهباشندبایدیکجانشینیرابرگزینند.
یکجانشینیراشرطبقایعشایرمیدانید؟
عشایر امروز با قبل فرق دارد .همانگونه که جامعه
شهری در حال پیشرفت است ،عشایر هم به همین

نسبت تغییر میکنند و به امکانات نیاز دارند .از طرفی
طبیعت هم آنها را به یکجانشینی مجبور کرده است.
 یعنی اگر یک جا ساکن شوند امکانات
بیشتریخواهند داشت؟
طبیعتا بله! همین بحث آموزش را شما در نظر
بگیرید ،زمان ما وقتی محصل بودم ماشین نبود و
مسیر 300کیلومتری بین ییالق و قشالق را با پای
پیاده میرفتیم ،گاهی زیر سایه درختی کالس برگزار
میشد اما االن بچهها حتی حاضر نیستند در چادر درس
بخواند .باید واقعیتها را در نظر بگیریم .حتی اگر هم
ناچار باشند تا مقطع دبستان امکانات آموزشی وجود
دارد .از مقطع دبستان به باال چکار کنند؟ مجبورند به
مدارس شبانهروزی داخل شهر بروند.
 و بچهای هم که برای رفتن به مدرسه در
شهرزندگیکند حاضرنیستبهزندگیعشایری
برگردد.
طبیعتا.تعدادیهمکهبرمیگردندامکانتحصیلدر
مقاطع دانشگاهی را نداشتهاند .بچههای عشایری حتی
اگر امکان ورود به مقطع کاردانی را داشته باشند ،حاضر
نیستند به زندگی عشایری برگردند و به هر طریقی برای
خودشان در زندگی شهری کاری جفت و جور میکنند.
 با یکجانشینی عشایر نقش این قشر در
جامعهکمرنگترمیشود؟
در گذشته عشایر در بحث نظامی نقش مهمی داشتند
و به نوعی عشایر محافظان مرزی ایران بودند اما االن با

جناب آقای دکتر موحد صادقیان

مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه یگانــه قــادر متعــال بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه
غفــران و برای شــما و ســایر بازماندگان صبــر جزیل خواهانم.

ن جهانپور ،حزب اعتدال و توسعه سیرجان
محس 

دوستان ارجمند و بزرگوار
جناب آقایان هوشنگ و جواد پورخسروانی

بدینوســیله درگذشــت بــرادر عزیزتــان مرحــوم جــوان نــاکام
حمیــد پورخســروانی را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض
میکنــم .روحــش شــاد و یــادش گرامــی.

مصطفیکهنشهری

خانواده محترم زیدآبادی
درگذشــت مرحــوم مســعود زیدآبــادی را
خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده بــرای
آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــوری
و شــکیبایی مســئلت مــی نمایــم خداونــد
قریــن رحمتــش فرمایــد.
مدیریت و کارکنان
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام

خانواده محترم
مرحوم حاجمحمود فقیه میرزایی

مشــیت الهــی بــر ایــن تعلــق گرفته کــه بهــار فرحناک
زندگــی را خزانــی ماتـمزده بــه انتظار بنشــیند و این
بارزتریــن تفســیر فلســفه آفرینــش در فراخنــای
بیکــران هســتی و یگانــه راز جاودانگــی اوســت.
ضمــن ابــراز همــدردی ،مصیبــت وارده را بــه شــما
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد منــان برای
آن مرحومــه مغفــور علــو درجــات واســعه و برای شــما
و ســایر بازمانــدگان محتــرم صبــر و اجــر مســئلت
مینمایــم.
محمدجواد حسینزاده ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی استان کرمان

پیشرفت تکنولوژی هیچ توجیهی وجود ندارد که عشایر با
تفنگبرنوازاستقاللکشوردفاعکنند.هیچمبنایعقالنی
ازدیدگاههایمختلفاقتصادی،امنیتی،مدنیتی،فرهنگی
و حتی مذهبی برای کوچندهبودن عشایر وجود ندارد .هیچ
لزومی ندارد که قشری را در آن حالت نگه داریم.
 پس شما مخالف کوچ عشایر هستید؟
مخالف کوچ نیستم ولی اجبار طبیعت ،اجتماع و
مسیر کلی جامعه بشری به سمتی پیش میرود که
عشایر به سمت یکجانشینی گرایش پیدا میکنند و
نیازی نسیت که تشویقشان کنیم.
 ولی وجود جامعه عشایری برای جامعه الزم
است مثال صنعت فرش و گلیم وابسته به جامعه
عشایریاست.
با یکجانشینی عشایر مشکلی برای صنایعدستی
پیش نمیآید چرا که قرار نیست با یکجانشینی
دامداری از بین برود .از طرفی عشایر به صنایعدستی به
عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنند و باید سعی شود
عالوه بر جنبه اقتصادی با دید هنری هم به موضوع نگاه
شود مخصوصا در رابطه با گلیم.
 چه نقدی به حمایت دولتها از عشایر
دارید؟
خیلی از دولتمردان هیچ دیدگاهی از زندگی عشایری
ندارند و در طول عمرشان در یک چادر عشایری نرفتهاند
کهحتییکچاییبخورند.نمیشودوزیرییادولتمردی
را که هیچ درک و دیدگاهی از زندگی عشایری ندارد،
برای گرفتن بودجه و امکانات برای ساخت آبشخور در
یک منطقه دورافتاده مجاب کرد.
 با این روال پیشرو آینده زندگی عشایری،
نهصرفاکوچندهراچگونهپیشبینیمیکنید؟
اگر امکانات در اختیارشان قرار گیرد تبدیل به
روستاهایی با بُنمایه عشایری میشوند همانطور که
شهرهایی مثل سیرجان تبدیل به «ایلشهر» شدهاند.
 منظور از ایلشهر چیست؟
اگر لیستی از ساکنان شهر سیرجان را در بیاورید،
باالی  95درصد این لیست فامیلهایشان منطبق با
فامیلهایعشایراطرافسیرجاناستکهمفهومشاین
است که سیرجان یک« ایلشهر» حاصل یکجانشینی
عشایر و یا سرریز جمعیت عشایری بوده که میخواستند
دست از عشایری بکشند و در سیرجان به عنوان یک
کانونجمعیتیمستقرشدهاند.
 اگر امکانات در اختیارشان قرار نگیرد چه
میشود؟
به روستاهای بدون حسابوکتاب و بیبرنامه تبدیل
توسازها هم باید برنامهریزی
میشوند .حتی برای ساخ 
شود چرا که در غیر اینصورت با مشکلی که مناطق
فرسوده شهری با آن روبهرو هستند برخورد میکنیم
که در کوچهها حتی یک موتور هم نمیتواند عبور کند.

جناب آقای محمد حسن بینش

درگذشــت والــده گرامیتــان را خدمــت جنابعالــی تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای آن مرحومــه غفــران و
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جزیــل خواهانیــم.

مجتمع رنگدانه ،نانو نخ و گرانول سیرجان

مدیریت محترم کلینیک خاتماالنبیاء

جناب آقای سیدمحمود افتخار

ضایعــه درگذشــت مــادر گرامیتــان را خدمت شــما و خانواده
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای آن عزیــز علــو درجــات
الهــی را مســئلتداریم.

جمعی از همکاران

جناب آقای
غالمحسین رضایی

بــا نهایــت تاســف در گذشــت والــده
گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده و از
خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه رحمــت
و غفــران و بــرای شــما طــول عمــر مســئلت
داریــم.
مدیریت و کارکنان
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای حجتاالسالم والمسلمین

سیدمحمود حسینی

(امام جمعه محترم)
و سرکار خانم ریحانه حسینی
مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت
عــرض نمــوده ،رحمــت و مغفــرت الهــی را
بــرای آن مرحومــه و صبــر و شــکیبایی بــرای
شــما از درگاه احدیــت مســئلت مینماییــم.
مسئول ،کارکنان و هنرجویان آموزشگاه
هنرهای تجسمی موحدی

