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 سخنراني

بهبود زندگي با دانش و مشاركت مردم : مادر مسايل روستايي  
 اسفنديار عباسي

  روستاي منتخب استان خراسان رضوي29به مناسبت رونمايي از اسناد توسعه روستايي 
، استانداري خراسان رضوي، مشهد مقدس1393 تيرماه 7  

 
 مقدمه

دھياران و اعضای شوراھای پس از ماه ھا مالقات و گفتگوی انفرادی و جمعی بين 
 روستای استان خراسان رضوی از یک سو و مسئوالن دفتر امور روستایی 29 اسالمیِ

اسان رضوی از سوی دیگر، حاصل استانداری و اتحادیه تعاونی ھای دھياری ھای خر
روستایی در ) توسعه(برنامه ریزی مشارکتی بين این دو گروه برای بھبود زندگی  کارِ

این برنامه را .  رونمایی شد1393 تيرماه 7در تاریخ و ا به طور جداگانه تدوین این روستاھ
می توان واقعه ای تاریخی برشمرد چرا که برای اولين بار در کشور ما پس از اصالحات 
ارضی، روستایيان به عنوان افرادی صاحب اندیشه و نظر در اداره امور محلی خود 

اگر چه بر . نده برنامه ھای از باال به پایين نيستندقلمداد شده اند و صرفا دریافت کن
اساس قانون اصالحات ارضی، نظام ارباب رعيتی از ميان رفت، اما در عمل دولت به 

این . عنوان ارباب جدید کار برنامه ریزی و مدیریت امور در روستا را به دست گرفت
ی جھان با عنوان  از کشورھایپدیده، که تنھا منحصر به ایران نيست و در بسيار

رخ داد، به آسيب ھای فراوانی منجر شده است که نتيجه ترکيبی آنھا » انقالب سبز«
مھاجرت شدید ساکنين روستاھای جھان به شھرھا و کاھش فاحش توان توليدی و 

برای تحقق نقش آفرینی بيشتر .  استبودهافزایش آسيب پذیری این جوامع کھن 
ف سياست ھای اقتصاد مقاومتی، می باید از برنامه مردم در راستای رسيدن به اھدا

ریزی باال به پایين فاصله گرفت و تصميم گيریِ مردم در امور مرتبط به سکونتگاه ھا و 
منابع طبيعیِ موجود در این محيط ھا محور برنامه ریزی و سياستگذاری ھای کالن 

ی ارزنده و چشمگير یقينا، در این راستا، استان خراسان رضوی گام. گيردملی قرار 
                                                                                           . برداشته است

 
متن زیر، . گردید ارائه ن بخش آموزشیِ این برنامهسخنرانی زیر، در دو بخش، به عنوا

    .ا نيز شامل می شودعالوه بر بخش اول، بازخورد و بيانات مخاطبين در بخش دوم ر
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براي بنده مشكل است كه . با سالم به همه عزيزان حاضر در جلسهو . اهللا الرحمن الرحيمبسم 
پس از دهه . مدستاورد تاريخي پنهان كناين  را در چنين گردهمايي با مهيجان و شوق خود

 امروز شاهديم ا،مدر كشور ر روستاها هاي متمادي برنامه ريزي باال به پايين براي اداره امور د
 مسئوالن و مردم با هم ،خطه مقدسخراسان، سرزمين خورشيد، اين در كه براي اولين بار 

برنامه ريزي كرده اند و قطعا نتيجه اين كار نقش آفريني بيشتر مردم در اقتصاد و ديگر عرصه 
                                                                                      .هاي جامعه خواهد بود

 
 يي كه ما اين روزها در رسانه ها زيادكليد واژه هانكته كليدي در اين فعاليت ها اين است كه 

كه » تبيين الگوي بومي پيشرفت«، »اقتصاد مقاومتي«، »اصالح الگوي مصرف«شنويم، مثل مي 
، اينها جملگي از دغدغه هاي جهاني است و به براي كشور ما الگويي اسالمي ايراني است

در ديگر جاهاي دنيا ديده مي شود اين است كه مردم اما آنچه . كشور ما منحصر نيست
مجبورند كه دولتمردان خود را متقاعد كنند كه در زمينه برنامه ريزي و سياستگذاري و 

ما، همانطور كه اتفاق قانونگذاري خود را با مردم سازگار كنند، در صورتي كه در كشور 
امروز گواهي مي دهد، مردم و دولت با هم اين حركت ها را حمايت مي كنند و اين از بركات 

انشاءاهللا ما در سال هاي آتي بتوانيم درس ها و تجاربي براي بهره گيري . انقالب اسالمي است
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ن ارتباط در جهانيان در اين زمينه ها داشته باشيم، كما اينكه حركت هاي مردمي در اي
                                                 . كشورهاي ديگر هم درس هايي براي ما ايرانيان دارد

 
 

 
 كه گوشه هايي از اين تجارب را براي شما عزيزان ارائه دارمدر واقع در كالم امروز سعي 

همچنين بستر ذهني عرفي اميدوارم كه اين م. در ابتدا الزم است كه خود را معرفي كنم. دهم
پيش از انقالب اسالمي، بسياري : مناسب براي نكاتي كه بعدا مطرح خواهم كرد را فراهم كند

از خانواده ها اينطور فكر مي كردند كه براي تحصيالت بروز و پيشرفته، جوانان بايد رهسپار 
براي ادامه تحصيل  از جوانان هم نسل خودم يمن نيز مانند بسيار. دانشگاه هاي خارجي شوند

 در رشته اي به نام اطالع رساني از يكي 1368در سال . بعد از دبيرستان به خارج از كشور رفتم
به طور . از دانشگاه هاي برتر جهان فارغ التحصيل شدم و در همان ديار مشغول به كار شدم

 ارباب رجوع كلي، يك اطالع رسان دو دغدغة حرفه اي دارد، يكي اينكه اطالع رسان مي بايد
را در كمترين زمان به منابع اطالعاتي مورد نياز او راهنمايي كند، صرفنظر از تخصص مراجعه 

                                        . و دومي اينكه، منابع پيشنهاديِ اطالع رسان معتبر باشد،كننده
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براي . ان حاضر بشويانگار كه هر روز سر جلسه امتح. استخالصه كنم، حرفه اي پرفشار 
كاستن از اين فشار فكري تصميم گرفتم به گروهي بپيوندم كه در روزهاي تعطيل در سطح 
شهر درختكاري مي كرد تا جبران آلودگي هوا كه با رانندگي در سطح شهر مي شد را تا حدي 

 روزهاي شنبه و يكشنبه به محله هاي مختلف مي رفتيم، با همكاري همسايگان درخت. بكند
                         . مي كاشتيم و كار آبياري و مراقبت از نهال ها را به آنها محول مي كرديم

 
، با تعدادي  يكي از اين فعاالن، خانم سالمندي از اعضاي همين گروهيكي از اين روزها بود كه

 ذرتي بذرهاي ذرتي كه او در دست داشت بزرگتر از هر. توجه همه را به خود جلب كردبذر 
از او در مورد . هاي بزرگ، براق و گويي پر از حياتدانه . بود كه من تا به آن روز ديده بودم

او گفت كه نوه اش اخيرا اين بذرهاي بومي و اصيل را از كشور . بذرها بيشتر جويا شديم
ه او به ما گفت كه او نيز از اين فرصت استفاد. اكوادور به آمريكا آورده است كه تكثير كند

ما از اين .  براي باغچه كاري توسط گروه درختكار آورده استيي از آنها راكرده و چند تا
كود و يا سم از بدون اينكه . اين بذرها كاشتيمفرصت استقبال كرديم و در باغچه اي از 

و تحسين شيميايي استفاده كنيم، از اين بذرها بوته هايي قوي، بلند و پربازده در آمد كه تعجب 
                                                                                            .را برانگيختهمه 

 
 و انگيز  عالوه بر اينكه هيجان، اين پديده تا حد زيادي، كه بنده باشم،براي يك اطالع رسان

به تن تخصصي،  كه صدها، بلكه هزاران مچطور ممكن است .بهت آور هم بود، ود ب آوروقش
جهان وجود داشته باشد كه بر اساس آن بذر منابع علميِ كشاورزيِ زبان هاي مختلف، در 

ما چنين عمل ولي در باشد  »بد، بد، خيلي بد«بومي  و بذر »خوب، خوب، خوب«اصالح شده 
  تضاد بين اين!م؟ه باشي بذر بومي داشتنمونه اي از و كم هزينه اي از صعملكرد عالي و بي نق

اين تضادي نيست كه يك اطالع رسان بتواند از كنار آن با بي . دو براي من گيج كننده بود
                                                                                             .تفاوتي عبور كند

         
فتم كه دوباره به دانشگاه و كتاب از شما چه پنهان، براي پي بردن به ريشه اين تضاد تصميم گر

                                                                                             . و درس برگردم
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در اين . دانشكده هاي كشاورزي فرق داشتديگر دانشكده اي كه براي اينكار انتخاب كردم با 
تحقيق و دنيا  روش هاي كشاورزي غير شيمياييِ سنتي -  شايد باور آن دشوار باشد- دانشكده

پس از آغاز كالس ها من متوجه شدم كه هر از چند گاهي، اساتيد و . تدريس مي شد
جوامع كهن جهان مثل چين و هند و نپال و غيره سفر مي پژوهشگران ارشد اين دانشكده به 

 روش هاي كشاورزي غير ،كنند تا با كار كردن دوشادوش زارعين سنتي اين سرزمين ها
اين روش ها را در بازگشت به صورت مكتوب و مستند منتشر مي . شيميايي آنها را بياموزند

اجرا مي دانشكده كردند و ما دانشجويان اين روش ها را با استفاده از بذرهاي اصيل در مزارع 
تره بار جنب محصوالت مزارع دانشكده كه در بازارچة . نتيجه بسيار درخشان بود. كرديم

ورودي دانشگاه، دو روز در هفته، به عموم عرضه مي شد، از جاذبه هاي توريستي شهر و از 
قبال مصرف كنندگان صيفي جات و سبزيجات تازه و غير شيميايي شهر ستمراكز خريد مورد ا

خود در اين دانشكده فرا گرفتم اين بود ي تجربي و مشاهدات عيني آنچه من از آموزه ها. بود
 ، سنتيكه برتري بذرهاي اصالح شده و كشاورزي شيميايي بر بذرهاي اصيل و كشاورزيِ

 به  اگر چه متونِجعلي علمي است كه اساس و پايه علمي ندارد. افسانه اي بيش نيست
                                        . امروز جهان بر آن صحه مي گذاردالح علميِ كشاورزيِطاص

 
التحصيل شدن از اين دانشكده، از خودم پرسيدم كه اگر من جوياي راه و روش پس از فارغ 

هستم، ) بر اساس تجربه و نه صرفا مكتوبات دانشگاهي( و دانش معتبر هاي سنتي انجام كارها
                   .و همين كار را هم كردم. چرا به كشور خودم كه جامعه اي كهن است برنگردم

 
 با همكاري و همت چندي از  تالش پيگير ويران برگشتم و بعد از چند سال به ا1373در سال 

اهالي يك روستا موافقت و مشاركت همه جانبة وزارت جهاد سازندگي و دلسوز در جهادگران 
موفق به تاسيس اولين ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي در روستاي خورهه در شهرستان محالت 

 باادغام شدن جهاد سازندگي چندي پس از  اين ايستگاه كاراگر چه  .شديم) استان مركزي(
 اما من سعي كردم كه كار پژوهش ،اعتبارات آن متوقف شديافتن وزارت كشاورزي و پايان 

پيرامون جعليات علمي را نه تنها در كشاورزي، بلكه در تغذيه، بهداشت، حمل و نقل، معماري 
 وسيعي از اطالعات نظري و ةش مجموعاز اين تال. و شهرسازي، آب و فاضالب ادامه دهم

در خدمت اصالح الگوي «عملي گردهم آمده كه تمامي آن در وب سايت اطالع رساني 
براي كليه عالقمندان، از مصرف كنندگان و توليد كنندگان گرفته تا برنامه ريزان و » مصرف



 

 6

 كنم كه حتما ، مهياست و از عزيزان حاضر در جلسه دعوت ميسياستگذاران و ديگر مسئولين
                                                                                   .از اين سايت بازديد كنند

 

 مسايل روستايي به طور دست اول و با در روستا ساكن اند، چون غالبا عزيزان حاضرمسلما 
ستايي را در اين اساليد آورده ام اينكه من مشتي از خروار مسايل رودليل و . ملموس آشنايند

اساسا اين است كه به شما درس پس بدهم كه من هم از اين مسايل، به بركت دوستان و 
آنچه پس از بيست سال تحقيق در اينگونه مسايل به آن . آشناياني كه در روستا دارم، باخبرم

 و جهان متداول ه در ايران توسعه كاعتقاد پيدا كرده ام اين است كه طرح هاي از باال به پايينِ
در اينجا، . نه تنها اين مسايل را حل نكرده بلكه به تعداد و شدت آنها هم افزوده استبوده 

 برخاسته ه، مسايل فزاينديكي اينكه اين: بحث بيفزايم دو نكته استآنچه من مي توانم به اين 
 مسايل در واقع اين مادرِ. گذاشته ام» مادر مسايل«از يك مسئله بزرگتر است كه نام آن را 

نكته . يران و جهان استي است كه گريبانگير بسياري از جوامع روستايي ا» شرايط مسئله ساز«
 آيا جوامع ديگر كاري كرده اند كه اين شرايط مسئله ساز تخفيف پيدا  كهپي ببريمدوم اينكه 

                                                                                                          كند؟ 
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 روستايي و روشن شدن اين نكته از تمثيل استفاده »مادر مسايل«براي توضيح بيشتر در مورد 

 به عنوان نمادي از شرايط مسئله ساز در روستاهاي امروزِ » سوراخلسط«در اين تمثيل از . كنم
                                                                                     . جهان استفاده مي كنند
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از » نبودِ مديريت برون رفتِ منابع «در واقع چيست؟ اين مسئله »مادر مسايل«اما واقعيت اين 

دهه در مورد اول، . فكر كنيم كه در اين اساليد آمده است يخوب به منابع. ستمحيط روستا
اين عزيزان به دنبال پيشرفت به . ي از برون رفت نيروي جوان از روستا مي گذردهاي متماد

 برده از روستاشهرها مهاجرت كرده اند و همراه با خود نيروي فكري و فيزيكي جوان را نيز 
آيا مديريت يا نظارتي از سوي كسي در بيرون يا درون روستاها بر برون رفت اين منبع . اند

اين دو منبع ارزشمند به شكل محصوالت .  منبع ديگر آب و خاك استعظيم بوده است؟ دو
. كشاورزي و به بهانه تامين صادرات از روستا و در بسياري از موارد از كشور خارج مي شود

اما بدون در نظر گرفتن پيامدهاي واحد هاي . سالمتي از موهبات ارزشمند خداوند است
در نزديكي روستاها به بهانه كارآفريني، لطمه ) يا سيمانمثل كارخانه توليد گچ (صنعتي زيانبار 

همچنين ديده مي شود كه به عنوان مدرن . شديدي به سالمت محيط و جامعه وارد مي شود
شدن و شهري شدن، روستاهاي ما اجازه داده اند كه هويت فرهنگيِ آنها با تغيير ويژگي هاي 

نچه در معدود روستاها به عنوان جاذبه توريستي كالبدي و معماري آنها كامال از ميان برود و آ
شايد كليدي . مولد ثروت و رونق اقتصادي است از بسياري از روستاها رخت بر بسته است

اينروزها . ترين منبع كه بدون هيچگونه مديريت از روستاها خارج شده است، نقدينگي است
دارند اما چه كنند آن جوامعي كه براي بهبود زندگي در هر زمينه اي جوامع نياز به نقدينگي 

تاكيد بر سياست هايي چون . نقدينگي خود را به طور مستمر به محيط خارج از دست مي دهند
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در روستاها از تنوع كشت كاسته و اين جوامع مولد و ) تخصصي كردنِ توليد(تك محصولي 
مثل خوراك، وابسته بسيار مستعد براي خودكفايي و خوداتكايي را، براي اساسي ترين نيازها، 

براي تامين اين نيازهاي اساسي از خارج از روستا، روستاييان بايد . به شهرها كرده است
با اجراي طرح هاي توسعه زيربنايي در سه و نيم دهه اخير، برون رفت . نقدينگي بپردازند

ه نقدينگي براي پرداختِ قبوض برق و آب و تلفن هم بر مجاري برون رفت نقدينگي افزود
توسعه تسهيالت بانكي كه به وامدار شدن بسياري از روستاييان و پرداخت اصل و بهره . است

 . وام ها منجر شده است نيز مجراي مهم ديگري براي برون رفت نقدينگي از روستا شده است
                

 
كه چرا شناخت  مي ناميم و اين»مادر مسايل«چرا اين مسئله را : ل مهم پيش مي آيدحاال دو سوا

                                                                   دقيق اين مسئلة ريشه اي اهميت دارد؟
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ون شرايطي به وجود آورده كه مسئله خيز است و تا زماني  مسايل نام گرفته چ مادرِ،اين مسئله  

به طور جداگانه و يك به يك يل مساحل كه اين مسئله حل نشود، چاره جويي و تالش براي 
اما به .  بينجامديتاثيري سطحي و مقطعي خواهد داشت و چه بسا به بروز مسايل جديدفقط 

بعي كه نام بردم عكس، اگر روستاييان بتوانند مديريت خود را در سطح محلي بر برون رفت منا
به چون آن مسايل  اعمال كنند، نيازي به حل جداگانه مسايل كنوني نيست ،و ديگر منابع
                                            .  تخفيف مي يابند با به كلي از ميان مي روندخودي خود
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 بهبود زندگي در روستا اين است كه فرآيند ماموريت ما در، به زبان تمثيل، از اين منظرپس 
 مديريت بيشتري بر يعني. كنيمتسهيل  را» شرايط توانمندساز«به » شرايط مسئله ساز«گذار از 

برون رفت منابع اعمال كنيم، يعني بسياري از سوراخ ها را ببنديم و در عين حال با مشاركت 
 در شرايط توانمندساز، تالش .اهالي بر غناي همان منابعي كه االن به هدر مي روند بيفزاييم
كه همسايگان را در بهره (قابت مردم به صورت مشاركتي به غني شدن منابع و نه به صورت ر

. مي انجامد) كشيِ ناپايدار و مخرب از منابع، انگار كه با هم مسابقه گذاشته باشند، برمي انگيزد  
 

 
و دليل اهميت .  دقيق باشد»مادر مسايل«عرض كردم كه مهم است كه شناخت ما از اين 

يعني اين . جود نيامده استاتفاقي به ودرك كنيم كه شناختن دقيق اين مسئله اين است كه 
شرايط مسئله ساز، خالف آنچه ممكن است تصور شود، يكي از پيامدهاي ناخواسته و 
نامطلوب توسعه صنعتي نيست، بلكه پديده اي ناشي از برنامه ريزي دقيق، عامدانه و فريبكارانه 

يشتر مردم به ايجاد وابستگي ب) 1: به دو منظور به وجود آمده استعامدانه  اين شرايط .است
يا (اشاعه فردگرايي و رقابت در ميان مردم ) 2و ) ، تجارت جهانييديا بخوان(اقتصاد پولي 

                        )محلي خود، كمرنگ كردن و برچيدنِ مشاركت مردم در اداره امور نيدبخوا
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 و امدانه ، عتي از توسعه صنعمعرفيِ مصاديقي و  عاميانه داستانتعريف يكحاال مي خواهم با 
                           . باز كنم بروزِ شرايط مسئله ساز در روستاها را تا حدي فريبكارانه بودن

 
 يك طورهايي با تمثيل سطل سوراخ خوب جور در مي ، است»ميخ«اين حكايت كه عنوان آن 

 جناب آقاي من اين حكايت را به يادگار از چوپان كهنسال روستاي خورهه شادروان. آيد
                                                                              :يداهللا هدايتي تعريف مي كنم

 
خيلی تالش کردند که ھر دو تا . روزگاری دو نفر بودند که چشمشان پیِ یک خونه بود

مستقر  آورد و  باالخره یکی از آنھا موفق شد و اثاثش راند و شوهخوناین خود صاحب 
 بله؟ کيه؟ دید رقيبش دمِ . نگذشته بود که یکی در زدی از معاملهھنوز چند روز. شد

                                                                                                . در ایستاده
 

                                                        » شما کجا، اینجا کجا؟. آقا، سالم«: گفت
درسته که من خوش داشتم که این خونه مالِ من بود، ولی حاال مالِ «: رقيب گفت
».اومدم تبریک بگم. شماست  

». توبفرماآقا، چرا دم در ایستادی، «: گفت  
خالصه رقيب آمد تو و نشست و چند تا استکان چای خورد و موقع رفتن به صاحبخانه 

» .رویم را زمين نينداز. ببين، من یک خواھشی ازت دارم«: گفت  
» .نبفرمایي. ینراختيار دا«: گفت  

».من یک ميخ دارم که می خوام تو دیوار این اتاق شما بکوبم«: رقيب گفت  
»چرا می خواھی در دیوار اتاق من ميخ بکوبی؟«: پرسيد  
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يره چشم نداری ببينی یعنی تو با این مال و مکنت و خونه و اثاث و  غ«: رقيب گفت
»من یک ميخ تو این دیوار بکوبم؟  

»باشه، بکوب. خب، اشکال نداره«: گفت. راضی شد  
. رقيب ميخ را در دیوار اتاق صاحبخانه کوبيد و رفت  
دید باز رقيبش . بله؟ کيه؟ رفت دمِ در. چند روز بعد دو مرتبه دید یکی داره در می زنه

. آمده  
»جا کجا؟سالم، شما کجا، این«: گفت  

 گفتم برم یک سری به مداشتم از این سمت رد می شدم، به خود«: رقيب گفت
».اگر شما اجازه بدین. ميخم بزنم  

»سر به ميخت بزنی؟«: گفت  
».آره دیگه، ھمان که کوبيدم به دیوار شما«: رقيب گفت  

».تشریف بيارین داخل. خب، باشه«: گفت  
. بعد چند تا استکان چای خورد و رفت.  ميخوارد شد و کُتِش را کند و آویزان کرد به

» !موند کُتِت جا ،آقا«:  صاحبخانه گفت،وقت خداحافظی  
»جای شما را که تنگ نکرده، کرده؟. نهوت از ميخ من آویزاون کُ«: رقيب گفت  

دید باز رقيبش . بله؟ کيه؟ رفت دمِ در. چند روز بعد دو مرتبه دید یکی داره در می زنه
. آمده  
»الم، شما کجا، اینجا کجا؟س«: گفت  

داشتم از این سمت رد می شدم، به خودم گفتم برم یک سری به «: رقيب گفت
».اگر شما اجازه بدین. ميخم بزنم  

».تشریف بيارین داخل. خب، باشه«: گفت  
.وارد شد و کالھش را کند و آویزان کرد به ميخ  

 
ار چه چيزي را در خانه اين بنده حتما شما مي توانيد حدس بزنيد كه رقيب موقع رفتن اينب

اسباب مزاحمت صاحبخانه هم  .ي رفت و آمدهِاين آدم فريبكار خالصه . خدا گذاشت و رفت
صاحبخانه كه از اينهمه مزاحمت باالخره .  و هم خرده خرده اثاث كشي كرددرا فراهم كر

                            .رقيب فروخت و از خير خانه گذشتبه خسته شده بود با منت خانه را 
 

كه به پيكر است فربيكارانه  ميخ هم يككه قبال در موردش صحبت كردم هم بذر اصالح شده 
كه كشاورزان شده و ترويج توليد بذر اصالح شده .  كوبيده شده و كشاورزي كشورهاروستاها

نجام اينكار رت رقابتي بهره برداري كنند و براي ااز منابع آب و خاك محيط خود به صودنيا 
مشتريان پروپاقرص كود شيميايي، سموم دفع آفات و علف كش ها و اخيرا نيز خواهان وسايل 

قبل از اختراع اينگونه بذر، . و ادوات آبياري تحت فشار باراني و كشت گلخانه اي شوند
ع اما صناي. كشاورزان با بذر بومي، بدون نياز به نهاده هاي شيميايي محصول توليد مي كردند

توليد كننده كود و سموم شيميايي از طريق ترويج كشاورزي در سطح جهاني اينطور وانمود 
بذرهاي آنها به مخاطبين خود نگفتند كه . كردند بذر اصالح شده داراي بازده باالتري است

 در مزرعه هم. اصالح شده فقط با افزودن كود شيميايي رشد مي كنند و بار مي گيرند
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 ،همسايه خوددر مقايسه با تند كه هر چه بيشتر كود به خاك بيفزايند، كشاورزان ياد گرف
 پرداخت يارانه به نهاده هاي سياستِاتخاذ همزمان . محصول بيشتري برداشت مي كنند

 بيشتر مي يعني كشاورز براي دستيابي به محصولِ. به دولت ها آموخته شدشيميايي نيز 
اين روش ة واقعيِ اينكه متوجه باشد كه هزينبدهد بدون به محصول ي توانست كود بيشتر

      .در چه حد است سرزمين و كشورشبراي محيط زيست، منابع طبيعي و اقتصاد كشاورزي 
 

 گذشت تا كشاورزان و سياستگذاران پي بردند كه استفاده از كود شيميايي اساسا مدت زماني
و محيط زيست هم پايدار و ادامه  است و از نظر منابع طبيعي غير اقتصادي و بسيار پرهزينه

و با گذشت زمان، خاك . هر سال بايد كود بيشتري به خاك داد تا بارور شود. دادني نيست
مي كود شيميايي آب زراعي بيشتري . شور شده و كيفيت زراعي خود را از دست مي دهد

بور به را مج  كشاورز امر كه خود منجر به رشد انبوه علف هاي هرز مي شود و ايندطلب
 با ضعيف شدن خاك، گياه ضعيف مي شود و مورد .كندمي بيشتري كش علف خريداري 

آفت انواع خريداري و استفاده از تهاجم انواع آفات قرار مي گيرد و كشاورز مجبور است به 
ها قبال نيازي به پرداخت دولت همچنين در سطح كالن ملي، .  روي آوردكش هاي تجاري

 از محل پس از ترويج كشاورزي شيميايي،شاورزي خود نداشتند ولي يارانه به توليدات ك
در كشور خودمان، تا چند سال . ن كار اختصاص داده شد مقادير عظيمي به اي،اعتبارات دولتي

 مثال در استان مركزي كيسةپيش، يارانه اي كه به كود شيميايي داده مي شد به قدري بود كه 
چه از (تامين آن ان به كشاورز توزيع مي كردند در صورتي كه  توم2500 كيلويي كود اوره را 50

 اين يعني بدون پرداخت يارانه به . تومان بود80000 نزديك به) طريق واردات و چه توليد داخلي
نهاده هاي شيميايي، هيچ كشاورزي قادر به ادامه فعاليت اقتصادي خود نيست چون كشاورزي 

) يعني بذر اصالح شده، كود و سموم شيميايي(هاده هاي آن شيميايي به علت باال بودن هزينه ن
                                                                           . غير اقتصادي استاز بيخ و بن 
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 از آن كه به  جديدتريو نوع(پس از اين منظر است كه مي گويند برتري بذرهاي اصالح شده 

 نتيجه اين .بر بذرهاي اصيل و بومي افسانه اي بيش نيست)  مشهور است»تهبذر تراريخ«نام 
جعل علمي، ايجاد رقابت در ميان بهره برداران كشاورزي در بهره كشي بي امان از منابع آب و 
خاك سرزمين خود براي صادرات و تامين نيازهاي تجارت جهاني و همزمان جاري شدن 

 .دولتي به جيب شركت هاي بزرگ صنعتي غرب بوده استثروت ملت ها از طريق يارانه هاي 
                                                                                                   

در خالل تحقيقات ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي در خورهه، ما كشت قياسي دو نوع بذر يكي  
 اي كه در گرچه در دانشكده كشاورزي.  كار خود قرار داديمگندم و ديگري جو را در برنامه

برتري بذرهاي بومي و روش هاي كشاورزي سنتيِ غير شيميايي  مورد آن با شما سخن گفتم،
براي من به اثبات رسيده بود اما براي تكرار اين تجربه و دستيابي به نتايج و به تجربه به يقين 
اينكار دليل ديگري هم داشت و .  الزم و واجب دانستمبر خودانجام اين آزمايش را  ،مستند

اينكه انگيزه اي براي دانشگاهيان كشورم به وجود آورم كه ايشان نيز با بذر گندم و ديگر 
برتريِ بذر اصالح ادعاي بذرهاي كشاورزي اقدام به پژوهش مستقل بزنند و به جعلي بودن 

                                                                                 .شده بر بذر بومي پي ببرند
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 گندم اين  كه بذر بوميفهميديم انكار عمال و از روي تجربة غير قابلِما در اين كشت قياسي 

 از جميع جهات بر بذر اصالح شده برتري )»گندم قرمزه« يا »گندم ريحاني«موسوم به (منطقه 
. توان آن را ديرتر كاشت، يك نوبت آبياري كمتر مي خواهديكي اينكه چون مي . دارد

 10 بذر اصالح شده هر در صورتي كه روز يكبار آبياري مي طلبيد، 14همچنين گندم بومي، هر 
آفتِ براي دفع (كشت اصالح شده نياز به كود شيميايي و سموم شيميايي داشت . روز يكبار

در اين دو : حاال نگاه كنيم به كيفيت عملكرد. ياز بود از اين دو نهاده بي ناما گندم بومي). سِن
ساقة بلندترِ . شما ارتفاع رشد اين دو محصول را در كنار هم مي بينيد) اساليد باال(عكس 

                                                                                 .گندم بومي يعني كاه بيشتر
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كه همزمان گرفته شده اند، شما مي توانيد وضع و حال سالمتي اين دو هم عكس دو اين در 
 گندم گياه اما برگ مي رود گندم اصالح شده روبه زردي گياهِبرگ . با هم مقايسه كنيدبوته را 

تري مواد  گندم بومي قادر است به مدت طوالني گياهيعني اينكه . بومي كماكان سبز است
هر يك از اين از  اندازه دانه هاي گندمي كه ةو در عكس بعدي مقايس. غذايي را به دانه برساند

دو كشت به دست آمده گواهي صادق و انكارناپذير بر برتري عملكردِ گونه بومي است، بدون 
         . ي اضافي اي كه كشاورز و كشور براي كشت گندم شيميايي متحمل مي شودهزينه ها
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 براي عزيزان روشن شده در حوزه كشاورزي بزرگ  ابعاد اين فريب،اميدوارم كه با اين مثال
بياييم با هم نگاهي .  واقعي، هوشيار باشيمپيشرفتِدستيابي به  پس الزم است كه براي .باشد

تِ بدون فهرست وار به تاثير اين فريب بر شرايط مسئله ساز در روستاها، كه همان برون رف
اينها چيزهايي است كه به واسطه كشاورزي شيميايي .  بيندازيم،مديريتِ منابع از روستاها باشد

                 :با بذر اصالح شده از روستا خارج مي شود و روستا بيشتر آسيب پذير مي گردد

 
براي خريداري نهاده هاي غير ضرور چون كود شيميايي و سم شيميايينقدينگي ) 1  
منابع آب و خاك به شكل محصوالت زراعي و باغي براي صادرات) 2  
 ديگر در  ات،كاهش تنوع توليد  براي خريداري كاالهاي مصرفي كه به علتنقدينگي) 3

. روستا توليد نمي شود  
ناچار از  به چرخه توليد كشاورزي و نيروي كار، كه به علت صنعتي شدن كشاورزي از)  4

.دشورانده مي روستا بيرون   
 

در رقابت با يكديگر مي بينند، متكي به پول و چون كشاورزان خود را در كشاورزي امروز، 
و دولت . و منابع طبيعي روستا ادامه مي يابدكشور فرسايشي بر پيكر اقتصاد بهره كشيِ روند 

مي بيشتري محتاج  واردات انواع نهاده هاي شيميايي به ارز  نياز بهها نيز كه به علت افزايشِ
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روند بهره كشيِ رقابتي از آب و خاك توسط كشاورزان را تشويق مي كنند تا بتوانند شوند اين 
. دست يابندنياز مورد تا به ارز مقادير بيشتري از محصوالت توليد كشورشان را صادر كنند 

وارد كننده، صادر كشاورز، ، يِ كشورهاكشاورز در  كه چگونه اين ميخ استعمارمپس مي بيني
ده، بانك ها و دولت ها را، بدون اينكه نمايندگان اينها مجبور به نشستن سر يك ميز و كنن

رسيدن به يك توافق جامع داشته باشند را هماهنگ و همگام كرده كه در خدمت اقتصاد پولي 
                       . ، بدون اينكه از پشت صحنه ماجرا باخبر باشندو تجارت جهاني قرار گيرند

 
 پي ببريم كه همچنين »مادر مسايل«همانطور كه قبال اشاره كردم، خوب است ضمن بررسي 

در جوامع ديگر اتخاذ شده  جهاني  فريب استكبارچه راهكارهاي مقاومتي براي مقابله با اين
                .                                                                                           است

 
و ) به معني آگاهي(دانش با جستجو به دنبال اين راهكارها به مصاديق جالبي از كاربستِ 

براي بهبود زندگي ) به معني نفي عملكرد رقابتي در بهره گيري از منابع طبيعي(مشاركت مردم 
كشاورزان  با روشن شدنِ ابعاد فريبِ استعمار در جوامع كشاورزي، : بر مي خوريمدر روستا

شيوه عملكرد اين بانك ها از . در اين كشورها اقدام به تشكيل بانك هاي بذر بومي كرده اند
اما اساسا اين تشكيالت به كشاورزان كمك .  متفاوت است)هند، آمريكا و كانادا (جا به جا
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 هم به گردآوري ميراث كهن كشاورزي سرزمين خود، يعني بذرهاي مشاركتِكرده است كه با 
مي، و تكثير آنها بپردازند و بدينوسيله از بذرهاي اصالح شده بي نياز شده و از آسيب هاي بو

                                                                                         .مرتبط با آن بگريزند
 

 
ل مي كند كه كشاورزان بانك هاي بذر در ايالت تاميل نادو در كشور هند، به اين صورت عم

مقداري بذر دريافت مي كنند و در هنگام برداشت محصول ها بانك اين در هنگام مراجعه به 
بين هيچ پولي .  مي گردانندبازبه عنوان كارمزد به بانك همان مقدار به عالوه مقداري بيشتر 

 برتر با هزينه رد و بدل نمي شود و همه كشاورزان از اين طريق به كشتكشاورز و بانك بذر 
كه (ناگفته نماند كه در كشور ايتاليا، حفاظت از ذخاير ژنتيكي كشاورزي . كمتر دست مي يابند

قرار در آن كشور اساس برنامه ريزي و سياستگذاري كشاورزي ) همان بذرهاي بومي باشد
بايد  كشاورزي سياستگذاريِدر  كه براي موفقيت بيشتر ستگرفته چون دولت پي برده ا

                                    .اقتصادي باشد نه متكي به يارانه ها، واقعا اين حوزهاليت هاي فع
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در . اما كوبيدن ميخ به پيكر اقتصادِ جوامع دنيا فقط به عرصه كشاورزي محدود نمي شود

 آن .ري جهان بوده ايمساخت و ساز نيز ما شاهد برون رفت منابع از جوامع روستايي و شه
خورده » ترقي«و » پيشرفت« كه فريب اين ساختمان هاي شهري را به نام انعزيزشما دسته از 

آجري، سيماني  سنتي روستايي خود به يكي از اين خانه هاي  خشت و گليِ و از خانه هاييدا
من چه شخصا تجربه كرده ايد كه  يد اسباب كشي كرده اشدهكه با تيرآهن يا ميلگرد ساخته 

تعداد ديوارهاي نازك اين بناها ساكنين را مجبور مي كند كه اقدام به خريداري . مي گويم
در زمستان و تابستان انواع وسايل گرمايشي و سرمايشي و مصرف انرژي بيشتر بيشتري از 

                                                                                                           .كنند
 

مصالح صنعتي كه در مرحله توليد نيز متكي به انرژي بسيار حاال ببينيم تاثير ساخت و ساز با 
، بر برون رفت منابع محلي يك روستا و ي استزياد و در نتيجه دريافت يارانه هاي كالن دولت

                          :                                            تشديد مسئله مادر در روستا چيست
 

 در هنگام چون سيمان، تيرآهن، ميلگرد، فوم براي خريداري نهاده هاي غير ضرورنقدينگي ) 1
 ساخت خانه
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  انرژي براي سرمايش و گرمايش فضاهاي وسايل گرما زا و سرما زا وبراي تاميننقدينگي ) 2
 دروني به لحاظ ديوارهاي بسيار نازك

، به لحاظ گران شدن نرخ مسكن و عدم تناسب بين درآمدهاي روستا نيروي جوانمهاجرت ) 3
 و نرخ مسكن

  براي پرداخت بهره وام مسكننقدينگي) 4
 

 
راهكار مقاومتي در اين مورد چه بوده است؟ روستاييان دنيا در اين مورد نيز به دانش و 

چه كسي . ي بينيمدر اين اساليد دو نمونه ساختمان خشتي م. مشاركت مردمي روي آورده اند
 نمي چه كسي مي گويد كه نمي توان با خشت ساختمان هاي چند طبقه ساخت؟ مي گويد كه

 اينگونه خانه سازي  جوامع دنيا علمِدر دانش بوميِتوان با خشت ساختمان هاي زيبا ساخت؟ 
.  از مبتكران روستايي به نام اروويل در جنوب كشور هند استعكساين دو . وجود دارد

 درصد سيمان است و از 5حداكثر شامل  استفاده شده هايي كه در بناي اين خانه هاخشت 
اين . ساخته مي شود نفر به كار گرفته مي شود 6 الي 4طريق اين دستگاه دستي كه توسط 

چه راه . اين خشت ها نيازي به پختن ندارند. ند روزانه هزار خشت توليد كدمي توانتعداد نفر 
مثل ( بي نياز شدن از سوخت هاي فسيلي در توليد مصالح ساختماني هوشمندانه اي براي
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ديوارهاي ضخيم . و در عين حال ايجاد كار و ساخت خانه هاي محكم، زيبا و راحت) آجر
    . اين خانه ها از نياز ساكنين به وسايل گرمايشي و سرمايشي و مصرف كردِ انرژي مي كاهد

 

سازنده اين خانه كه يك .  ايالت كولورادوي آمريكاستاين ساختمان بااليي از روستايي در
خانم است با استفاده از فناوريِ مبتكرانه اي كه ريشه در كشور خود ما دارد اقدام به ساختن 

                                                                                     . اين خانه كرده است
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مبتكر اين . ابرخشت چيزي نيست جز كيسه اي پر از خاك. ي ابرخشت استنام اين فناور

به عنوان بنايي ضد زلزله فناوري كه مورد تاييد شوراي بين المللي ساخت و ساز در آمريكا 
قرار گرفته شادروان نادر خليلي مهندس معمار ايراني است كه بنده افتخار شاگردي اين 

          . با ساخت و ساز با اين روش هوشمندانه آشنا شده امبزرگوار را داشته ام و از نزديك 
 

به صورت جدا از هم يا با بهره گيري از (در اين روشِ نسبتا ساده، گوني هاي پر از خاك 
 رديف به رديف روي هم چيده مي شوند و از اين ، خاصيبه ترتيب) گوني هاي به هم پيوسته

يعني (اين روش ساخت و ساز با مصالح بومي . طريق فضاهاي گنبدي و طاقي درست مي شود
  جديدِيكي از پر طرفدار ترين شيوه هايِ)  زميني كه روي آن بنا ساخته مي شودهمان خاكِ

 ساز در دنيا شده است چون ساخت بنا با خاك ارزانترين و از نظر عايق در برابر  وساخت
                                                  .انتقال حرارت در فصل سرما و گرما مقاومترين است

 
كشور هايتي پس از زلزله مهيبي كه در اين كشور در اين اساليد دو نمونه از اين بناها كه در 

مردم با كمك هم و با بهره گيري از اين . مچند سال پيش رخ داد ساخته شده است را مي بيني  
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 كه مي بينيد مطابق با فرهنگ بومي خود آنها را دانش اين خانه ها را ساخته اند و همانطور

                                                                                      .تزيين هم كرده اند
 

ما اين عكس ها را به گروهي از عالقمندان .  است كارتوجه به فرهنگ در خانه سازي اساس
واكنش آنها .  نشان داديمسيكي از روستاهاي اطراف مشهد مقدخانه سازي ارزان و ايمن در 

عروس ما يا دختر ما در اين خانه ها، . اين خانه ها خيلي كوچك است«. جالب توجه بود
پس ما دست به كار شديم و با توجه به مطالبات اين عزيزان يك » ؟جهازش را كجا جا بدهد

             .مشاهده مي فرماييدبعدي  اساليد خانه ابرخشتي در اين روستا طراحي كرديم كه در
 

داراي سه اتاق، يك آشپزخانه، .  متر مربع زيربناست130 داراي »21خانه ايراني قرن : نج بهشتكُ«
. اين بنا، به پيروي از فرهنگ بومي داراي بيروني و اندروني است. دو سرويس بهداشتي استو 

ادامه داد بدون اينكه فعاليت هاي اعضاي خانواده يعني مي توان به سنت حسنه ميهمان نوازي 
 سايه ساري است كه مجهز  خلوتِبادگيرهاي اين خانه در جهت حياط. تحت تاثير قرار بگيرد

متر  21 مساحت بهطبيعي به حوض آب و فضاي سبز انبوه است و لذا در فصل تابستان كولري   



 

 26

 
در فصل زمستان، ديوارهاي . رار مي دهدرا در اختيار ساكنين ق)  متر مكعب84و حجم (مربع 

ضخيمِ خاكي اين بنا انرژي آفتاب را در طي روز جذب كرده و در هنگام شب گرماي مطبوعِ 
اين بنا داراي ويژگي هاي ديگري چون توليد برق و . فضاهاي داخلي را تامين مي كند

» گوي مصرفدر خدمت اصالح ال« كه مفصال در وب سايتِ  هم هستاستحصال آب بارندگي
. اين تصاوير از ماكت اين خانه تا پايان مرحله سفتكاري را نشان مي دهد 1.تشريح شده است

 ميليون تومان تخمين 8در حال حاضر در حدود اين مرحله، هزينه مصالح ساختماني اين بنا تا 
                                                                                                  .زده مي شود

     
حاال در اين اساليد نگاه كنيم كه ساختن چنين بنايي چطور مي تواند به ما كمك كند كه از 
شرايط مسئله سازِ امروز در روستاها عبور كنيم و به شرايط توانمندساز در روستاهاي خودكفا 

                                                   . برسيم21و خود اتكاي روستاهاي واقعا پيشرفته قرن 
 

)  حذف هزينه نيروي انسانيبا مبادله كار با كار و ( خانه سازي تعاوني )1  

)پرداخت آب بهاي كمتر در روستا ( بارندگي استحصال آب)2  

                                                 
1 www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_const_des_erthqksfirandetails.htm 
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)و وام مسكنگرانقيمت بي نيازي از مصالح صنعتي ( استفاده از مصالح بومي )3  
  و جذب گردشگررهنگي و توسعه جاذبه توريستي روستا تقويت هويت ف)4
بسيار كمتر  هزينه  خريداري مصنوعات گرمايشي و سرمايشي و پرداخت صرفه جويي در)5

رمايش، گرمايش و روشنايي سبه منظورانرژي براي   
  ضد زلزله و سيل )6
  ويق مي كند را تش ماندگاري زوج هاي جوان در روستا بسيار آبرومند كه مسكن ارزان و)7

 

 
واقعا شما فكر مي كنيد كداميك از اين دو پيشرفته تر با اين توضيحات و تفاوت هاي فاحش، 

كداميك از اين دو روش ساخت و ساز برتر است؟ . به اين اساليد بعدي توجه بفرماييداست؟ 
ه سازه اي ابرخشتي، زيبا و كم مصرف از نظر انرژي و يا سازه هاي كم عايق و بدعايق ب

                              اصطالح امروزي كه نه زيبا و نه از لحاظ رفاه ساكنين قابل قبول اند؟ 
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 در برخي از موارد  و لذاروستانشينان آگاه جهان كه به ارزش نوآوري و مشاركت پي برده اند،

و روستاي اروويل در روستاي فيندهورن در كشور اسكاتلند . ابتكار عمل را به دست گرفته اند  
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. اهالي برق خود را در محل توليد مي كنند و از شبكه سراسري بي نياز شده انددر كشور هند، 
نه، اصالح مي كنم، از شبكه سراسري بي نياز نشده اند، بلكه روستاي فيندهورن از اين شبكه 

 كرده اند كه مي  اين روستاها ثابت!استفاده مي كند و مازاد برق خود را به شبكه مي فروشد
توان پا را با نوآوري از توليدات سنتي، يعني زراعت، باغذاري و دامداري و نساجي و نظير 

همان ( »شرايط توانمندساز«اينها فراتر گذاشت و عرصه توليدات روستا را گسترش داد تا 
                                                 . زودتر و قوي تر به ظهور برسد) سطلِ پرِ كم سوراخ

 
از پيشرفته توربين هاي توليد برق ما شايد كسي به اين عكس ها نگاه كند و افسوس بخورد كه 

اما . اين لوازم و ادوات خود سرمايه گذاري كالن و دانش فني برتر مي خواهد. كجا بياوريم
وربين هاي بادي پي طراحان اين تامروزه .  ايرانيان استواقعيت اين است كه دانش برتر نزد ما

 كه بسيار گرانقيمت اند داراي نقاط ضعفي چون آسيب ي فلزيبرده اند كه اين توربين ها
اين طراحان به تجربه فهميده اند كه توربين .  اندپذيري در برابر بادهاي شديد و زنگ زدگي

                          . بسيار مقاوم تر و كارآمد ترند در برابر بادهاي بادي با محورهاي عمودي
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ما نيازي به . به كمال رسانده ايم آسبادهاي خراسان و سيستان  ايرانيان درو اين فناوري را ما
در محل برق در مناطق باد خيز به راحتي ما مي توانيم ! نداريماصال  فلزي ياين توربين ها

و ؟ استعداد يمنگه داردر روستاي خود  مي كنيم را برقامروز خرج  كنيم و پولي را كهتوليد 
 از مصاديق زيباي تركيب دانش و  يكي ديگراين. وجود داردكامال چنين كاري فرصت 

                                                       . مشاركت مردم براي بهبود زندگي در روستاست

 
 توليد برق مي كشورها امروزه به خطا اعتبارات عظيمي را صرف ساختن سدهاي آبي براي

 مانند آنچه در صورتي كه در نقاط بادخيز مي توان با اندك سرمايه گذاري سدهاي بادي. كنند
ما مي دانيم كه اين راهكار موثري است چون اين .  ساختدر اين تصاوير ديده مي شود

وه بر و امروزه همين سازه ها مي توانند عالآرد مي كردند نياكان ما را  غالت سدهاي بادي قبال
 دانش آموختگان الزمه اينكار تسهيل مشاركت و همكاري. كنند برق جوامع ما را نيز تامين ،آرد

ت تا اين رشته عمران و رشته برق از يك سو و خبرگان آسبادهاي خراسان از سوي ديگر اس
ث فرهنگي نياكان ما به جاي اينكه فقط ثبت يونسكو شود، در پيشرفت كشور ما و حركتِ ميرا
    .  نمونه اي الهام بخش براي جهانيان گردد،به جلو در كاهش اتكا به سوخت هاي فسيليرو 
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، تاثير اين نوآوري در گذار از شرايط مسئله سازِ كنوني به مهمانطور كه در اين اساليد مي بيني
: شرايط توانمندساز بسيار قابل توجه است  

 
  نقدينگي از روستا و جلوگيري از خروج توليد برق براي مصرف محلي)1

  و كسب درآمد در روستا توليد برق براي فروش به شبكه سراسري)2
آموختگان رشته برق و عمران  كارآفريني با مشاركت خبرگان محلي و دانش)3  
  جلب هنرجو به كالس هاي آموزشي براي ترويج اين تكنولوژيِ بومي به ديگر روستاييان)4
  جلب گردشگر)5

 
سنتي به آنها و نقش هاي و افزودن فرم آنها با ترميم . ودي خود جذاب انداين سازه ها به خ

و در ضمن از درآمدهاي حاصله از گردشگراني كه براي ديدن اين سدها به روستا مي آيند 
. خود رقم چشمگيري خواهد بودمحصوالت محلي نيز به عنوان سوغات خريداري مي كنند،   
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همانطور كه در اين . ، ارائه خدمات اجتماعي به جامعه استيگر داز جمله راهكارهاي مقاومتي

تحصيالت  فارغ التحصيالنديده مي شود روستاييان در جهان با باال رفتن سواد و ) باال( اساليد
 در ميان آنها از خود  در رشته هايي چون پرستاري، روان شناسي باليني، پزشكي و غيرهيهعال

امعه بزرگترِ خود خدمات اجتماعي ارائه بدهيم؟ به بركت طبيعت پرسيده اند چرا ما نبايد به ج
 ش و سالمت ايده آل براي تاسيس آرامامنيت، ايمني، ا و نه شهر، دارايِاطراف، محيط روست

اين روستاييان .  است به معلولين، سالمندان، ايتام و غيره مناسب براي ارائه خدماتموسساتي
 تقاضا براي محصوالت سالمِ كشاورزي  خشنودي خداوند،، ضمن جلبتوانسته اند با اين كار

از خريداران خود اين موسسات همانطور كه مي توانيد تصور كنيد، . خود را در محل باال ببرند
 ضمن اينكه خويشاوندان مددجويان نيز در هر سفر به روستا ،محصوالت روستا هستندعمدة 
بسياري از اين . ي خريداري مي كننددلبندان خود از محصوالت روستاياز  عيادت براي

 و با محصوالت خود را مستقيماتمامي  ندارند چون روستاها محصولي براي فروش به دالل
                                                          .  به مصرف كنندگان مي فروشندارزش افزوده

 
ان بر گذار از شرايط مسئله ساز به شرايط در اين اساليد تاثير تاسيس چنين موسساتي را مي تو

:توانمندساز ديد  
 

مشاركت بين فارغ التحصيالن رشته هاي مرتبطايجاد ايجاد كار و درآمد با  )1  

مددجويان   ارائه خدمات اسكان و تغذيه براي خويشاوندان)2  
  فروش انواع محصوالت غذاييِ تازه و سوغات)3
و بي نياز شدن روستاييان از خريد از شهر باال رفتن تنوع توليد كشاورزي )4  
  جلب گردشگر براي بازديد از اين طرح هاي انساني)5
ييان براي ارائه خدمات مشابه در ديگر شهرستان ها ارائه كالس هاي آموزشي به ديگر روستا)6  

 
له حاال ما يك نگاه همزمان به تمام راهكارهاي مقاومتي در برابر فريب استعمار كه شرايط مسئ

همه اينها، يعني خانه سازي با مصالح و . ساز در روستاها به وجود آورده است بيندازيم
      طراحي بومي، بازگشت به بذرهاي بومي و روش هاي مشاركتي و غير شيميايي كشاورزي،
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توليد برق محلي، ارائه خدمات اجتماعي در روستا، در دو چيز باهم مشتركند: يكي اتكا به 
دانش به جاي اتكا به پول و دوم بهره گيري از مشاركت مردم به جاي رقابت بين مردم. يعني 

                         . شما در اين دو عامل كليد موفقيت در بهبود زندگي در روستا را يافته ايد
 

 به اين دو عامل ما به پايان دوران سطل سوراخ در جوامع روستايي  عالمانهدر روي آوردنِ
 را 21 ايم و مي توانيم اميد داشته باشيم كه بتوانيم روستاهاي سالم و پيشرفته قرن رسيده

 پيشرفت واقعي، تجربه كردنِروزي خواهد آمد كه جوانان در شهر نيز براي . بنيانگذاري كنيم
گرانتر مي هر روز يعني كسب توانايي دستيابي به كيفيت باالتر زندگي در شرايطي كه انرژي 

                                                                                  .روستاها شوندشود، راهي 
 
شايد استفاده از تمثيل و حكايات محلي و نظاير آنها در اين سخنراني براي نشان دادن استعداد 

 را به اين فكر ، بعضي ها آيندهبراي ايجاد كانون هاي پيشرفت و توليد سالم در جوامعِ روستاها
 كه شايد ما تئوري گفتيم و در عرصه عمل چنين طرح هايي در سطح وسيع امكانپذير وادارد
» در خدمت اصالح الگوي مصرف«براي اين دسته از عزيزان ما در پايگاه اطالعاتي . نيست

ن را به ايمديران روستا و اعضاي شوراهاي اسالمي راهنمايي منتشر كرده ايم كه قدم به قدم 
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 ما مصاديق بيشتر و رو به رشدي از روستاهاي سالم و 2در اين راهنما،. سمت هدايت مي كند
 به توسعه همه جانبه توانسته اند آسيب نمعرفي كرده ايم كه با پرداخترا  21پيشرفته قرن 

پذيري را پشت سر بگذارند و به خوداتكايي، خودكفايي و مقاومت در برابر نظام سلطه و 
                                                                                  .ن دست يابندفريب هاي آ

 

 
. و آن نظرات شماست.  مي رسيم اين كالم به بخش دومان حاضر در جلسهحاال با اجازه عزيز

در يعني اطالع رسانيِ يكسويه است . سخنراني اي كه سخنران متكلم وحده باشد ناكافي است
مردم تبلور صورتي كه وقتي مستعمين خود سخنران مي شوند، همه مي آموزند و راه براي 

در بخش اول من حرف زدم و شما لطف كرديد . هموار مي شودو بركات آن ساالري مستقيم 
اگر اجازه بدهيد من تسهيلگر . ، حاال شما فرمايش مي كنيد و همه مي شنويمداديدو گوش 

همچنين در تحقق مردم ساالري مستقيم در . وانند به نوبت فرمايش كنندشما بشوم كه همه بت
چنين جلساتي، پسنديده و مطلوب است كه وقتي كسي فرمايشي كرد كه شما هم با آن موافقيد 

شما هم .  داريد، خود را بي نياز از صحبت كردن ندانيد آن فرديا تجربه اي مويد فرمايشِ
از  كه بيان مي شود يا بالعكس اگر تجربه اي. جربه اي دارمبله من هم چنين تكه بفرماييد، 

                                                 
2 www.eabbassi.ir/guide_rural_intro.htm 
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تجربه شما بسيار دور است، بفرماييد، بله آنچه اين همكارم فرمايش كردند شايد در منطقه 
 مي آموزيم كه هبه اين ترتيب ما هم. وجود داشته باشد اما در روستاي ما مورد نداردايشان 
                    . اندتجربه هاي فردي و منطقه اي رفا ند و كدام صمسايل و نكات فراگيركدام 

 
نظر من اين است كه بر اساس اطالعاتي كه شما مطرح كرديد كالس هايي : سخنران اول

مستقيما براي كشاورزان در روستاها گذاشته شود تا اين اطالعات به صورت وسيع تري در 
                                                                           . اختيار توليد كنندگان قرار گيرد

 
يكي از . خودكفايي واقعا يكي از ملزومات بهبود زندگي در روستاست:  از كاشمردومسخنران 

موانع خودكفايي، من خود يك روستايي ام و اعتراف مي كنم، تنبلي ما توليد كنندگان محلي 
مثال در روستاي ما وقتي مغازه داران اقدام به فروش ماست . اما مسايل ديگري نيز هست. است

محلي مي كنند، دستگاه هاي دولتي با اين امر مخالفت مي كنند و مي گويند كه حتما بايد از 
خوب آيا اين خودكفايي را تشويق مي . نوع ماستي كه به صورت صنعتي توليد شده بفروشند

                                                                                              كند يا تضعيف؟
 

يكي اينكه . در تاييد آنچه در سخنراني شما مطرح شد من دو نكته دارم:  از تايبادسومسخنران 
يكي از آنها سنتي و ديگري از همين خانه هاي . من خودم شخصا دو خانه در روستا دارم

ن در خانه سنتي كه داراي پي هاي قطوري است ما به وسايل در زمستا. آجري جديد است
گرمازا نيازي نداريم ولي در ساختمان جديد ما سه تا بخاري گازي داريم ولي باز هم كفاف 

من واقعا عالقمند به ساختن يكي از ساختمان هايي كه شما نشان داديد در روستاي . نمي دهد
خانه اي ساخت كه براي رفاه پايين با هزينه اي نسبتا خودمان هستم تا اهالي ببينند كه مي شود 

                                                  .ساكنين ما مجبور نباشيم تا اين حد گاز مصرف كنيم
 

انگار كه بدون . نكته دوم اينكه واقعا در كشاورزي ما استفاده از سم چيز عجيبي شده است
ما واقعا چطور مي توانيم از هزينه ها و . هيچوجه كشاورزي كرداستفاده از سم نمي توان به 

خطرات نه تنها براي خود ما بلكه براي مصرف . خطراتي كه اين سم دارد رهايي پيدا كنيم
                                                    . كننده كه از محصوالت كشاورزي استفاده مي كند
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ي كه ما با آن روبرو بوده ايم اين است كه گاه آنچه اهالي جمعا مسئله ا: چهارمسخنران 
تصميم به اجراي آن مي گيرد چون آن را به صالح روستا مي داند با مخالفت و ممانعت 

مثال ما جمعا تصميم . دستگاه هاي دولتي روبرو مي شود و تالش هاي ما هيچي مي شود
اين كار . منطقه مسكوني روستا منتقل كنيمون از گرفتيم كه جايگاه هاي دام را به مكاني در بير

قرار بود با موافقت كامل تمام دامداران روستا انجام شود و ما در مورد آن خيلي خوشحال 
اما دستگاه هاي دولتي مخالفت . بوديم چون مسايل بهداشتي واقعا از اين نظر حاد شده بود

ي دست ما روستاييان اينطور بسته است، خوب وقت. كردند و ما موفق به انجام اين كار نشديم
                                                        .چطور مي توانيم از خودمان حركتي انجام دهيم

 
اين مورد قبال در اين جلسه مطرح شد و نظير آن را نظير اجازه بدهيد، از آنجاييكه : تسيهلگر

محترم  همينجا از جناب آقاي مهندس نورمحمدي مدير كل بنده از روستاييان ديگر نيز شنيده ام
 بپرسيم كه در اين روستاهاي منتخب براي رفع موانعي نظير اين  استانداريدفتر امور روستايي

  .چه تمهيداتي در مدل توسعه اي كه امروز ما را دور هم جمع كرده است انديشيده شده است
 

فرمانداران هر شهرستان پذيرفته اند كه پذيراي براي رفع چنين موانعي، : آقاي نور محمدي
اينگونه سواالت و مشكالت باشند و سعي كنند راسا موضوع را با دستگاه هاي ذيربط در 

اگر ممكن نشد، فرمانداران اين مسئله را به استانداري ارجاع خواهندكرد و . شهرستان حل كنند
                                        .هد شداز طريق استانداري با سازمان ذيربط تماس گرفته خوا

 
خواستم بگويم كه افت بازده در كشاورزي شيميايي واقعا يك مسئله :  از بزنگان پنجمسخنران
ميزان برداشت محصول ما در سال هاي اخير اصال با آنچه سال هاي قبل برداشت مي . است

                                                                                 .كرديم قابل مقايسه نيست
 

مثال كشت خربزه . اين مصرف سم واقعا مسئله بغرنجي شده است: ششم از تربت جامسخنران 
اينقدر سمپاشي مي خواهد كه كشاورز متحمل هزينه باال مي شود و هم به اين فكر مي كند كه 

                               . ي بر او خواهد داشتفروش اين محصول به مصرف كننده چه تاثير
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پس اگر اين اطالعات درست است چرا مروجان كشاورزي اينقدر بر استفاده از : سخنران هفتم
                             بذر اصالح شده و جنبه هاي ديگر كشاورزي شيميايي تاكيد مي كنند؟

 
. تري بذر بومي در مورد دام و طيور هم صدق مي كنداين موضوع بر: سخنران هشتم از گوشه

مرغ نژاد بومي خيلي بهتر از مرغ هايي است كه امروزه در مرغداري ها پروار مي شوند و به 
مزه هم . اينها همه هورمون دارد و براي سالمتي خوب نيست. دست مصرف كننده مي رسد

                                                                                                         . ندارد
 

نياز فزاينده به . در خالل فرمايشات عزيزان چند نكته به ذهنم آمد كه تقديم مي كنم: تسهيلگر
. سموم دفع آفات و علف كش ها بر همه كشاورزان و صاحبنظران اين حوزه مشهود است

ميخ بذر .  آن رها شد به همان موضوع ميخ بر مي گردداينكه چگونه از هزينه هاي و خطرات
اصالح شده را بايد از پيكر كشاورزي ايران بيرون كشيد تا نياز به كود شيميايي و سموم 

به همين خاطر هم هست كه من . راه حل ديگري غير از اين نيست. تخفيف يافته و از بين برود
هاي بومي، از نان شب براي كشور ما و براي معتقدم كه تشكيل بانك هاي بذر براي احياي بذر

                                                           .تامين امنيت غذايي در كشور واجب تر است
 
اينكه چرا كارشناسان و مروجان كشاورزي بر جنبه هاي مختلف كشاورزي شيميايي مثل بذر 

موجب درسي است كه در دانشگاه خوانده اند كه هاي اصالح شده اصرار مي ورزند، اينهم به 
اين عزيزان متوجه ريشه نهادي اين مسئله نيستند كه اين . غير از اين به دانشجويان نمي آموزد

در متون و دروس باورها بخشي از نهاد فرامليتي كشاورزي است كه عامدا و از روي برنامه 
ا را وابسته به اقتصاد پولي و تجارت دانشگاهي در سراسر دنيا قرار گرفته است تا كشوره

جهاني كند و در اين وابستگي نه تنها ثروت بلكه قدرت سياسي را در عرصه بين المللي از آن 
                                                                                .قدرت هاي صنعتي دنيا كند

 
 شدم ميزان آگاهي شما عزيزان در مورد سم و استفاده نكته ديگري كه از شنيدن آن خوشحال

 سال 15اين واقعيتي است كه امروزه در مقايسه با . از هورمون در پرورش مرغ صنعتي است
پيش كه ما در خورهه با اهالي كارهاي پژوهشي مي كرديم، آگاهي همگان، چه توليد كنندگان 

در زراعت، باغداري و (ورزي صنعتي و چه جامعه مصرف كننده در مورد معايب توليد كشا
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اين خيلي نويد بخش است چون حتي در آن زمان كه . بسيار بيش از پيش است) دامداري
آگاهي عمومي در اين مورد بسيار كمتر بود، وقتي محصول تخم مرغ بومي و گوشت مرغ 

يان و ارگانيكِ خورهه به ثمر رسيد ما توانستيم مشتريان پرو پا قرصي در ميان دانشگاه
پس من حدس مي زنم كه در استان . جهادگران در وزارت جهاد سازندگي در تهران بيابيم
چنين محصوالت و ديگر محصوالتي كه نخراسان رضوي همين حاال بازار بسيار خوبي براي اي

بتوانيد بدون نهاده هاي شيميايي توليد كنيد وجود داشته باشد و اين يك امتيازي است كه 
                                                .ن امروز بر توليد كنندگان در گذشته دارندتوليد كنندگا

  
اين بازاريابي به ويژه در ميان دانشگاهيان حايز اهميت است چرا كه آن دانشجو يا استادي كه 
و مثال خربزه بومي با آن عطر و طعم به ياد ماندني را نوش جان مي كند، مسلما اگر فكور 

دقيق باشد برايش سوال پيش خواهد آمد كه شايد آنچه من در دانشگاه فرا گرفته ام و درس 
مي دهم با واقعيت مطابق نيست و بايد دست به پژوهش مستقل بزنم و ببينم كه كداميك از اين 

خودم بذر بومي خربزه را به طور . چيزهايي كه فكر مي كنم مي دانم واقعا درست است
 و بازده اقتصادي آن را با بذر خربزه اصالح شده كه فقط با كود و سم بسيار آزمايشي بكارم

 شايد از .عمل مي آيد مقايسه كنم و افق جديدي در ترويج كشت خربزه در كشورم بگشايم
اين راه روستاييان اهل تجربه به دانشگاهيان، خطوط پژوهشي آنان را از طريق ذائقه و حس 

                                                                                  .سالمت برتر يادآور شوند
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [432.000 648.000]
>> setpagedevice


