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پیشــگفتار

بســیج جوامــع محلــی یعنــی تســهیل مشــارکت مــردم در روســتاهای هدف بــا این نــگاه که 

بــه تدریــج بتوانند بــرای حــوزه آبخیــز یا منطقــه مــورد نظر) جنــگل هــای پیرامون روســتا( 

وارد برنامــه ریــزی مشــارکتی شــده، بــه صورتــی کــه بتواننــد با هــم و در یــک رونــد تعاملی 

بــا دســتگاه هــای مربوطــه در ســطح شهرســتان بــه مدیریــت پایــدار آن منطقه کمــک کنند.

بسیج جوامع محلی به عنوان یک فعالیت در پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی از  اردیبهشت 

1393 توسط تیم بسیج جوامع محلی آغاز شد. آنچه در صفحات بعد می آید، مروری است بر درس های 

آموخته این فعالیت و گروه های محلی که به واسطه فعالیت تیم مشاور بسیج جوامع محلی در روستاهای 

هدف در چهار پایلوت پروژه به تدریج شکل گرفتند، مشخصات این پایلوت ها به شرح پیوست یک می باشد.

در طــی ســال های 94 تا 97 گروه هــای محلی متعددی شــکل گرفتند از جمله دو گــروه در پایلوت

فریــرود- زیلکــی رود از میــان جوانــان فعــال، شــش گــروه در پایلــوت چهلچای کــه به تدریج 

ســه گــروه از میــان آنها باقــی ماندنــد. در پایلــوت بلیــران، شــرکت تعاونــی دامداران شــکل 

گرفــت و درعین حــال در روســتای بلیــران نیــز، گــروه بانــوان شــوار فعــال گردیــد. در پایلوت 

دو هــزار و ســه هــزار نیــز، شــرکت تعاونــی توســعه روســتای یــوج ثبــت و فعــال گردیــد. 

فعالیت های مختلفی اعم از فعالیت های گروه سازی در هر چهار پایلوت، کمک به تولید صنایع دستی 

در پایلوت هــای بلیــران و چهلچای، اجرای طرح تولید برنج ســالم در پایلــوت گیالن، فعالیت های 

گردشــگری در هر چهــار پایلوت پروژه و نیــز مجموعه ای از فعالیت های آموزشــی، شــکل گیری 

صندوق هــای محلی، کمک بــه فرآیند تهیه طرح جنگلــداری در پایلوت  های دو هزار و ســه هزار 

و نیز بلیران، شــکل گیری یک صنــدوق در چارچوب کارگروه جنگل تشــکل های غیردولتی تنکابن 

و مجموعــه ای از فعالیت هــای توان افزایی در ســطح محلــی برنامه ریزی و به تدریــج اجرا گردید.

آنچــه در صفحــات بعــدی ایــن مجموعــه می آیــد درس هــای آموختــه ای اســت کــه به تدریج 

در جریــان فعالیت هــای بســیج جوامــع محلی حاصل شــده اســت. ایــن درس هــا در دو بخش 
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طبقه بنــدی  و ارائــه می شــوند. بخــش اول، درس هــای آموختــه بســیج جوامع محلی پــروژه و 

بخــش دوم، درس های آموختــه اعضای گروه هــای محلی هر چهــار پایلوت اســت. در متن این 

کتاب  اشــاره نشــده که کــدام درس دقیقًا به چه کســی تعلق دارد اما هر جا احســاس شــده که آن 

درس عمومیت ندارد، تالش شــده تا به مکان یا کســی که آن را بیان کرده اســت، اشــاره شــود. 

شایســته اســت از آقــای دکتــر ســعید نــوری نشــاط کــه مدبرانــه تیــم بســیج جوامــع محلی 

را هدایــت نمودنــد و آقایــان مهــدی الماســی، جــواد یعقــوب زاده، محمــد غفــاری، بهــزاد 

ســواری و خانــم هــا بهشــید برخــوردار، آزاده کریــم پــور و ناهید الماســی اعضای محتــرم تیم 

بســیج جوامــع محلــی کــه ایــن مجموعــه را گــردآوری و تدوین نمــوده انــد، قدردانــی نمایم. 

هم چنین الزم اســت از خانم ها پروین پاکزاد منش، افروغ رادفر، شــیوا اســفاری، ســارا بهرامی، 

ترنج شــهبازی، نینا امین زاده، نادیا نجمی نیا، خاطره جهاندار و آقایان ســید علی ســاجد و حســن 

فرامــرزی از اعضــای تیم بســیج  جوامــع محلی کــه در مقاطعی با ایــن پروژه همکاری داشــتند 

و از اعضــای گروه هــای محلی، چه کســانی که نامشــان در اینجا آمده و چه کســانی که نامشــان 

در اینجــا نیامده اســت بــه پاس فعالیت هــا، کمک هــا و راهنمایی هایشــان سپاســگزاری کنم. 

در پایان از همکاران عزیزم خانم ها سحـر قاسـم زاده، مارال مرتضـوی، مهرآسا مهردادی و آقایان 

جلیل کرمی، احسان ریاب زاده، امیرحسـین کاووسی، صـابر معصـومی و ابـراهـیم محمودپور که در 

بـرنامه ریزی و هماهنگی اجرای فعالیت های تیم بسیج جوامع محلی در دفتر پروژه هیرکانی تالش 

نموده اند، قدردانی می نمایم.

داریوش بیات

مدیر ملی پروژه
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در پروژه، ممکن اســت که مشاوران مختلفی برای مقاصد متفاوت به کار گرفته شوند. ازآنجا که شاید 

این مشــاوران در مقاطعی فعالیت های مشترک داشته باشــند یا حتی خروجی های یک مشاور برای 

مشــاور دیگری مفید واقع شــود، الزم است که مشاوران مفاهیم مورداســتفاده در یک پروژه را در یک 

جلســه گروهی و با حضور مدیران پروژه و با تکیه  بر ســند پروژه، تعریف کنند. برای مثال »مشــاور«/ 

»مشاوره«، »پایلوت«، »مشارکت« و حتی کلماتی چون »گزارش« تعریف شوند و بر سر آن ها توافق گردد. 

نوشته ها و نانوشته ها 

یک مشــاور توان افزایی و بسیج جوامع محلی مطابق با مفاد و بر نامه قرارداد یا سند فعالیت می کند 

اما فراموش نکنیم که گاه فعالیت هایی هستند که در این قرارداد یا سند نیامده اما تسهیلگر در سطح 

محلی تشــخیص می دهد که انجام دادن آنها الزم اســت. در این حالــت، گاه یک تصمیم گروهی 

توســط تسهیلگران گرفته شده و آن کار انجام می شــود. بعدها الزم است که گزارش این فعالیت به 

پروژه تقدیم شود. 

بخش
 نخست:

درک 
مشترک
مفاهیم
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گروه هدف 

در پروژه ها، گاه یک روســتا یا بخشــی از مردم یک روستا، گروه هدف شما هستند. باید دقت کنید که 

ممکن است گروه هدف شما دامداران کوچ رو باشند که ییالق در تابستان و قشالق در زمستان داشته 

باشند. الزم است که تسهیلگر این روش کوچ رویی را به خوبی بشناسد. رویکرد استخوان سگ )توجه 

بــه همه بخش های یک منطقــه در کنار هم( که هم ییالق، هم میان بند )میان بن یا میان راه( و هم 

قشالق را در برمی گیرد، بسیار اهمیت دارد و الزم است که تسهیلگر دقیقًا با این رویکرد و رابطه میان 

این سه بخش، بزرگی یا کوچکی آن ها و زمان بندی واقعی که هرسال به کار گرفته می شود آشنا باشد. 

آموزش اعضای تیم 

فراموش نکنیم که اعضای تیم تســهیلگری در ســطح محلی الزم اســت که پیوســته در یک فرآیند 

آموزشــی قرار گیرند. این آموزش الزم نیســت که حتمًا به صورت کارگاه آموزشــی باشد بلکه جلسات 

منظم تیمی و تبادل دانش در سطح این تیم به صورت حضوری یا مجازی ضرورت دارد تا میزان دانش 

تک تک اعضای این تیم به تدریج افزایش یابد. این افزایش مهارت )که در عمل به دســت می آید( و 

افزایش دانش )که به واســطه تبادل ایجاد می گردد( در کنار گفت وشــنودهایی که در خصوص روش ها 

و الگوها انجام می شود )نگرش و رویکردها( حتمًا بر کارکرد تسهیلگر در سطح محلی اثرگذار است. 

ما محقق نیستم

در ســطح عملی، همواره تالش می کنیم که از تحقیق در عمل مشارکتی استفاده کنیم و الزم است که 

تسهیلگر پیوســته با خود تکرار کند که ما محقق نیســتم. این مردم محلی هستند که محققان واقعی 

هستند. اگر آن ها کشفی کنند که به نفع تنوع زیستی و طبیعت باشد مهم تر از آن است که ما آن را کشف 

کنیم زیرا این مردم هستند که در نهایت این روش ها را به کار خواهند گرفت. 
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سازمان یابی، حاصل جلسات منظم 

جلســات منظم با گروه های هدف یا حداقل با افراد مؤثر در گروه های هدف و عالقه مندان می تواند 

به تدریج به سازمان یابی آنها کمک کند، به شرطی که سازمانی موجود نباشد و ضرورت داشته باشد که 

گروه یا تعاونی شــکل گیرد و شایسته است که این ضرورت را اعضای شرکت کننده در جلسات متوجه 

شــوند. تا زمانی که آن ها متوجه این ســازمان یابی نشوند چنین چیزی شــکل نخواهد گرفت و این 

معمواًل به واسطه جلسات منظم و گفت وشنود درباره آن ایجاد می شود. 

جلسات گروهی کوچک پس از جلسات عمومی 

متوجه شــدیم که پس از جلســات عمومی در ابتدای پروژه، جلســات کوچک دو یا سه نفره می تواند 

کمــک کند کــه بتوانیم افراد مؤثر یا اثرگــذار را به تدریج پیدا کنیم. برای همین به این نتیجه رســیدم 

که پس از برگزاری یک جلســه عمومی و توضیح درباره پروژه، خوب اســت که این جلســات کوچک 

ســازمان دهی شوند. البته این درسی اســت که از فعالیت در پایلوت بلیران که گروه هدف از دامداران 

تشکیل شــده بود، گرفتیم. برای جلســات عمومی اولیه دقت داشته باشــیم که همه دعوت شوند و 

حضور و عدم حضور افراد توسط خودشان مشخص گردد و نه توسط دعوت کنندگان.

در همه کارها، کودکان بخشی از گروه هدف هستند

کودکان نســل آینده ای هستند که در همه پایلوت  ها نقش آفرین خواهند بود. باید کودکان را در جوامع 

محلی می دیدیم. کودکان الزم است که یکی از گروه های هدف ما باشند و برای کار با آن ها برنامه ریزی 

شــود. خوب اســت که اداره آموزش وپرورش نیز به عنوان یکی از دست اندرکاران در کمیته هماهنگی 

محلی )LCC( و حتی در کارگاه های برنامه ریزی یکپارچه دعوت شــود. همچنین تجربه نشــان داد که 

آن ها در کار پاک ســازی روستا بسیار باانگیزه وارد می شوند. دادن یک هدیه کوچک به کودکان بسیار 

اثرگذار است. مدارس روستایی می توانند در زمینه همراه سازی کودکان مفید واقع شوند.
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برگزاری نمایشگاه ها کوچک در ابتدای راه 

در منطقه چهلچای، متوجه شدیم که وقتی  نمایشگاه های کوچکی از محصوالت و تولیدات روستایی 

)مانند صنایع دســتی( برگزار می کنیم، بر اشــتیاق دهیاران برای کمک به اجرای طرح در روستاهای 

هدف اثرگذار است. برای طراحی این نمایشگاه ها وقت بگذاریم و با دقت آن ها را سازمان دهیم. 

اعتمادسازی در ابتدای مسیر: بیشتر وقت بگذاریم 

وقتی مطابق برنامه ها در روســتاها یا در میان گروه هدف حضور می یابید و این حضور منظم و طبق 

وعده ها اتفاق می افتد، اعتماد مردم به ما بیشتر می شود. گاه الزم است که شب مانی های تسهیلگر در 

روستاها بیشتر باشد تا گفت وشنود بیشتر رخ دهد و همین باعث می شود که میزان اعتماد روستایی ها 

بیشــتر شود. اوج اعتمادسازی این اســت که جامعه محلی ما را به مانند یک خانواده می بیند چون ما 

عضوی از خانواده ایشان شدیم و این به تعمیق اعتماد کمک می کند. برای مثال در پایلوت گیالن، در 

خالل فعالیت های پروژه اعتماد عمیقی بین تســهیلگران و جامعه محلی به وجود آمد و جامعه محلی 

تسهیلگران را به عنوان عضوی از خانواده شان پذیرفته و همواره در بسیاری از مناسبت هایشان حضور 

داشــته ایم و اعتماد بین تسهیلگران با آن ها به بیشترین ســطح خود رسیده است. در ضمن حضور 

مستمر در روستا اثر مثبتی بر خوب پیش رفتن فرآیند دارد. درک درست از اینکه کجای فرآیند هستیم 

مســتلزم این است که در روستا و کنار مردم باشیم و بدانیم مردم و گروه چه می گویند و شرایط چگونه 

اســت تا تصمیمات الزم را در خصوص فرآیند کار )تا جایی که مقدور است با مشارکت جامعه محلی(  

با توجه به واقعیت های موجود اتخاذ کنیم.

نقطه ورود

یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار برای ورود به اجتماع محلی، ورود با یک گردهمایی مشــترک اســت. 

چه این گرد همایی جهت معرفی شما به روستا تشکیل شده باشد و چه در مراسم های مشترک محلی 

این ورود معرفی شود. بهترین روش برای ورود، ایجاد ارتباط قبل از ورود با یک رابط محلی خصوصًا 
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در همان روستا می باشد.

ارتباط گیری با دستگاه های مسئول منطقه

یکی از روش های مهم، ایجاد پل میان دســتگاه های دولتی منطقه و مردم محلی اســت و کشاندن 

مسئوالن به منطقه موردنظر )روستا( از چند جهت اهمیت دارد:

 آگاهی مسئوالن و در جریان قرار دادن آن ها 	 

 اعتماد سازی عمومی درباره اینکه مسیر فعالیت کاماًل قانونی و بر اساس تشکیالت اداری پیش 	 

می رود.

 اعتماد عمومی مبنی بر اینکه فعالیتی که در روســتا قرار است انجام پذیرد کاری بیهوده نیست و 	 

فعالیت تسهیلگران کاماًل قانونی و با تکیه بر پویایی کار برنامه ریزی شده است.

شکل گیری گروه های محلی

در شکل گیری گروه های محلی، چند نکته بیشتر به چشم می خورد:

خانم ها زودتر جذب گروه می شوند و به این فعالیت ها بیشتر عالقه دارند. 	 

افراد بایســتی یکســان دیده شــوند و حتی برخی )ماننــد معلوالن یا جوانــان( نیاز به توجه 	 

دارند. بیشتری 

جوانان منشأ تغییرات هستند. 	 

در تشکیل گروه های محلی خانم ها نقش مشــارکت پذیری بیشتری دارند و در ابتدا بسترساز خواهند 

بود شاید در مراحل اولیه، به نظر آید که توان اجرایی کمتری نسبت به مردها داشته باشند ولی مردها 

بیشــتر به دیــده تردید نگاه خواهند کرد و عماًل ســعی در کوچک نمایاندن این روش یا دســتاوردها 

خواهند داشت ولی در اجتماع خانم ها، فعالیت ها بسیار پررنگ دیده خواهد شد و هر بار سعی می کنند 
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افتخارات بیشتری به گروه خود اضافه کنند.

مهم اســت که به همه افراد یک گروه توجه کنیم و کســی احســاس نکند در حاشیه قرار گرفته است. 

آموختیم که باید در ارتباطات توازن ایجاد کرد و به همه اعضای گروه حداقل توجه را کرد و صدایشان 

را شنید.

دقت کنیم که گروه مهم اســت، هرچند سخت می شــود گروهی را منسجم و فعال کرد اما بعد ازاینکه 

اعضای گروه به درک نتیجه فعالیتشان پی بردند، ازهم پاشیده شدن آن ها تقریبًا محال می شود.

استقالل کم یا محدود زن های جوامع محلی 

خانم های روســتا کمتر مســتقل از همسرانشــان عمل می کنند و انجام فعالیت هــا را منوط به اجازه 

شوهرانشــان می دانند، پس در این گروه در انجام فعالیت باید عــالوه بر خود فرد خانواده وی نیز در 

نظر گرفته شــود. اگر خانواده و همسران خانم ها در جریان فعالیت ها قرار نگیرند، ممکن است انجام 

فعالیت به شکست بیانجامد یا اثرگذاری آن کمتر باشد.

تأثیر مناسبات و خویشاوندی در روستاها

یکی از عوامل مهم جناح بندی در گروه ها تأثیر و پیوندهای خونی و نســبی افراد در روستاها می باشد 

که تسهیلگر باید به آن دقت کند. این امر گاه موجب تفرقه در گروه شده و گاه پیامد مثبت اتحاد را به 

همراه دارد. تسهیلگر باید هوشیارانه به این موضوع توجه کرده و چالش ها را به فرصت تبدیل نماید.

بی اعتمادی جوامع محلی به سازمان ها

یکی از مشکالت تسهیلگران بی اعتمادی مردم محلی به سازمان هاست و گاه مردم محلی تسهیلگران 

را از طرف ســازمان های دولتی می بینند و این موضوع فرایند اعتماد سازی بین محلی ها و تسهیلگر 

را کند خواهد کرد. تســهیلگر باید بتواند مرز میان خود و ســازمان های دولتی را به روشنی بیان نماید 
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تا بتواند آرام آرام جزئی از جامعه محلی شــود. درعین حال تسهیلگر باید توجه داشته باشد که شایسته 

است روی اعتماد زایی بین گروه هدف و سازمان ها به تدریج کار کند. 

پیگیر بودن افراد و فعالیت ها

تســهیلگر باید در فرایند کار پیگیر اتفاقات و افراد باشــد. از این طریق فرد احســاس باارزش بودن و 

نقش پذیری خواهد کرد. با پیگیری فعالیت های انجام شده، افراد اگر در جریان فعالیتی سرد یا کم رنگ 

شده باشند با پیگیری می شود دالیل آن را فهمید و با کمک خودشان چاره ای یافت.

استفاده از زبان و گویش محلی

در ارتباط گیری با جوامع محلی استفاده از لغات، طنزها، استعارات و در کل زبان محلی اهمیت خیلی 

مهمی دارد. اگر بتوانیم از این شــیوه به خوبی اســتفاده نماییم پل های ارتباطی محکمی بین خود و 

جوامع محلی ساخته ایم. استفاده از گویش محلی حتی فرایند اعتمادسازی و صمیمیت بین تسهیلگر 

و فرد را سریع تر و بیشتر خواهد کرد.

استفاده از چند تسهیلگر در هر پایلوت

یکی از نکته های حائز اهمیت وجود چند تسهیلگر در منطقه به صورت اشتراکی است. مثاًل در برخورد 

تســهیلگر مرد با جامعه زنان روستایی، زنان در حالت تدافعی تر قرار می گیرند و ارتباط گیری سخت تر 

شــکل خواهد گرفت و همین طــور در حضور فرایند کار مردان، تســهیلگر زن از امکان کمتری برای 

شکل گیری فعالیت گروه محلی آقایان برخوردار است و اینکه گاه به طورکلی ممکن است افرادی بدون 

هیچ دلیل از تســهیلگری خوششان نیاید ولی این دیدگاه را نسبت به تسهیلگر مکمل نداشته باشند. 

همیشه به یک تیم از تسهیلگران برای هر پایلوت نیاز دارید.
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شنونده خوبی بودن

خوب گوش دادن یک هنر اســت و این امر برای تســهیلگری بســیار بارز می باشد. درواقع تسهیلگر 

بیشــتر شنونده است و باید با صبوری بسیار، ســخنان، ایده ها، درد و دل ها و اعتراضات افراد محلی 

را بشــنود و به خوبی منعکس کند تا با همفکری چاره ای برای مشکالت گروه پیدا شود. با تمام وجود 

باید ســعی کرد ساکت بود و گوش کرد. آنچه مردم بومی می خواهند و می گویند مسئله است، نه حتی 

اهداف و باورهای ما در پروژه! تســهیلگر تنها ســعی می کند این خواســته های فردی را به خواست 

جمعی برساند و پیوند بزند. هرچه افراد بیشتری از جامعه محلی حضور داشته باشند موفق تر خواهند 

بود، ولی ضرورت دارد که شنونده خوبی باشیم.

کمک گیری از دانش بومی منطقه

استفاده از دانش دانشگاهی در تمامی زمینه ها ازجمله علم ارتباطات، اقتصاد، مدیریت و برنامه ریزی 

و نیز دانش در حوزه های تخصصی مانند محیط زیســت، علوم مهندسی کشاورزی، مهندسی جنگل 

و ... می تواند شــمعی برای مسیر تسهیلگری باشد. اما این دانش تخصصی در کنار استفاده از دانش 

بومی و به کارگیری آن چراغی را در مســیر روشن خواهد کرد زیرا بومیان محلی سال های سال بدون 

داشــتن تخصص همواره بدون مشکل با شرایط طبیعی و اقلیم منطقه مواجه بوده و هرگاه چالشی به 

وجود  آمده به طور طبیعی با آن مقابله می کردند. اطالعاتی در درون منطقه وجود دارد که مختص آن 

بوم است و در هیچ کتابی دیده نخواهد شد لذا توجه به دانش بومی از اهمیت خاصی برخوردار است.

اخالق محوری

در هر شــرایطی تسهیلگر باید اخالق حرفه ای را دنبال کند. یکی از این اخالق های حرفه ای عدالت 

محوری اســت و اینکه همه افراد را به طور یکســان ببینــد. اگر گروهی از افراد تنهــا به دلیل اینکه 

گروه پابرجا بماند از مســیر درســت دور شــدند اغمــاض ننمایید، چون این رویــه را در پیش گرفتن 
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باعــث تضییع برخی حقوق می شــود و بی اعتمادی به وجود می آورد. تســهیلگر باید بســیار صبور و 

خوش اخالق و خنده رو باشــد. در ضمن تسهیلگر نباید از حرف ها ناراحت شود و الزم نیست در برابر 

بدی ها عکس العمل های تالفی جویانه داشته باشد، این مشکالت را باید به شکلی دیگر حل کرد. 

فرایند محوری

 تســهیلگر باید نگاه فرآیند محوری داشته باشد نه نتیجه گرایی. گاهی برخی از کارها منجر به نتیجه 

نمی شــود ولی فرایند بسیار مثبتی از خود به جا خواهند گذاشــت که آن فرایند منجر به نتیجه و نتایج 

دیگری نه تنها در آن زمینه بخصوص، بلکه درزمینه های دیگر خواهد شــد. مثاًل شــما یک کارگروه 

صندوق خرد روســتایی با حضور افراد محلی تشکیل خواهید داد، افراد در آن حضور خواهند یافت به 

هر دلیلی برخی افراد گروه عضو صندوق نخواهند شــد ولی با تشکل اجتماعی این چنینی، با یادگیری 

فرایند کارگروهی، ممکن اســت این افراد در یک گــروه، در تولید و فرآوری محصوالت جنگل باهم 

همکاری نمایند.

استفاده از فرهنگ و نمادهای بومی

یکی از راه های ارتباط گیری تسهیلگران، عالقه مندی تسهیلگر به فرهنگ خاص آن منطقه می باشد. 

مثل پوشــیدن لباس محلی، خرید محصوالت محلــی آن منطقه، صحبت ها، گویش و حتی فراگیری 

آداب و سنن منطقه بسیار جالب است و موجب عجین شدن تسهیلگر با مردم آن منطقه خواهد شد.

استفاده از نمونه های شاهد موفق

یکی از راه هــای عالقه مند کردن افراد در هر منطقه به انجام فعالیت خاص، اســتفاده از نمونه های 

موفق مشابه در منطقه یا در دیگر مناطق می باشد. استفاده از جوانان پیشرو در محل و گاه نمونه شدن 

افراد در فعالیت خاص می تواند موجب ترغیب دیگر افراد به انجام فعالیت ها شود.
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رشد تسهیلگر

ازآنجاکه تســهیلگری امری بسیار سخت و پیچیده است، تســهیلگر باید بسیار صبور و آرام باشد. از 

شکست ها درس بگیرد و آن ها را تجربه راه نماید. تسهیلگر باید بسیار حوصله به خرج دهد و توانایی 

و ظرفیت برخورد با مشــکالتی را که تا حال تجربه نکرده اســت داشته باشد زیرا در فرایند کار با افراد 

مختلف و شخصیت های متفاوت روبه رو خواهد شد. دقت کنیم که بخشی از رشد تسهیلگر در جامعه 

محلی و کنار مردم اتفاق می افتد. از کار کردن با مردم است که یاد می گیریم و تجربه کسب می کنیم. 

حضور، توأم با درک و لمس واقعیت  و تجربه کردن اســت و گاهی نه خواندنی است و نه گفتنی، فقط 

باید درکش کرد.

زمان و مهلت ها 

در فرایند محور بودن کار تســهیلگری زمان مفهوم خاصی ندارد. نمی توانیم بگوییم در فالن تاریخ 

و فالن زمان ما به این نتیجه خاص خواهیم رسید ولی می توان بازه زمانی تعریف نمود. در موضوع 

صرف زمان در خود روستا نیز گاه پیش می آید شما عماًل یک یا دو ساعت را برای جلسه در روستا 

در نظر گرفته اید ولی گاهٌا 5 الی 6 ســاعت زمان در دل روســتا صرف خواهد شد. درعین حال، یاد 

گرفتیــم زمــان اهمیتی ندارد. اگرچه ممکن اســت در برخی موارد با از دســت دادن زمان از انجام 

فعالیتــی جا بمانیــد، اما مطمئنًا اگر اعتماد و همکاری مردم را نداشــته باشــید حتی اگر آن فعالیت 

انجام شود، پایدار نخواهد بود.

استفاده از پول گرم

مفهوم پول گرم با شکل گیری صندوق روستایی عینیت می یابد، بدین صورت که اعضای صندوق به دلیل 

اینکه پول ماحصل دســترنج خود را در صندوق می گذارند و برایشــان اهمیت دارد و باارزش است، برایش 

برنامه ریزی خواهند کرد، برخالف پول سرد که از محل طرح ها یا اداره های مختلف به گروه تزریق خواهد شد.



درس آموخته های فرآیند بسیج جوامع محلی 

Caspian Hyrcanian Forests Project 14

خروج از پایلوت طرح

نحوه خروج از پایلوت باید به صورت آرام آرام باشــد. نمی شــود یکباره افراد جوامــع محلی را با انبوه 

سؤال ها، فعالیت ها و جریان ها تنها گذاشت؛ حداقل شش ماه قبل از خروج تسهیلگران از منطقه باید 

این جریان برای افراد بومی گفته شــود، اتکا افراد به حضور تســهیلگران کم رنگ شــده و از دل گروه 

های محلی شکل گرفته، تسهیلگران محلی و یا گروهی استخراج شود.

نیاز به آموزش تخصصی گروه محلی

آموزش در میانه راه پیرامون مســائل فنی، زیست محیطی و ... که گروه درگیر آن است ضروری 

می باشــد. به طور مثال اگر گروه محلی روی گردشــگری کار می کند بهتر است تسهیلگر و پروژه 

کمک کنند تا اعضای گروه نســبت به اکوتوریســم آشــنایی پیدا کنند و منابع در اختیار آن ها قرار 

گیــرد. البته ایــن موضوع زمانی اهمیت دارد که در ادامه خواســت اعضای گروه صورت گیرد و ما 

این موضوع را تســهیل نماییم تــا منابع و کانون ها را راحت تر در اختیار آن ها قرار دهیم. 

مداخله مسئوالن پروژه در ابتدای راه 

هرگونه مداخله مســئوالن پروژه به ویژه در ابتدای فرآیند کار تســهیلگری تبعات بسیار بدی به همراه 

دارد و می توانــد لطمات جبران ناپذیری وارد نماید. این موضوع را به دقت با مســئولین طرح کنید و از 

آنها بخواهید که با هماهنگی تسهیلگرها به روستاها بروند یا در جلسات محلی شرکت کنند. 

هماهنگی مشاوران دیگر با تسهیلگر 

در اولیــن فرصت مشــاورین مختلف پــروژه که با موضوعات مختلف درگیر هســتند باید با مســائل 

تســهیلگری و فرآیند آن در هر منطقه آشــنا شــوند و همچنین حضور آن ها در منطقه با هماهنگی 

تسهیلگر و گروه های محلی باشد. تجربه نشان داده است که عمومًا این مشاوران از میان بازنشستگان 
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دولتی با معلومات باال هستند که به دلیل مدت زمان زیاد فعالیت در سیستم اداری، نسبت به مشارکت 

و اصول آن به طور کامل آگاه نیســتند و رفتارهای آن ها به صورت خودکار به طرح، کاغذ و اجرا محدود 

می گردد. مشــاوران کمتر در طراحی مسائل با مردم مشــورت می کنند زیرا در قبال مبالغی که دریافت 

کرده اند خود را مســئول می دانند و این احســاس مسئولیت به ســمت طراحی کردن بهتر می رود و نه 

طراحی توسط مردم، پس موجب می شود ابتدا به طراحی بپردازند و سپس برای تائید سراغ گروه های 

محلی بروند. تسهیلگر باید به این فرآیند خوب دقت کند تا از مسیر خارج نشود.

هزینه کرد پروژه ها در محل

هزینه کردها توسط پروژه الزم است با رعایت این اصل انجام شود که در میان مردم محلی حس بدی 

به وجود نیاورد. به طور مثال وقتی برای یک ناهار غذاهای بســیار عالی صرف می شــود و بیش از 10 

میلیون تومان هزینه می گردد و این مســئله به گونه ای رخ می دهد که افراد محلی شــاهد آن هستند- 

بازخورد خوبی در درازمدت ندارد. جوامع محلی به این مسئله فکر می کنند که گروه هدف افراد دیگری 

هســتند و چرا چنین رقم های قابل توجهی توسط پروژه هزینه می گردد، اما برای مثال، مستقیما برای 

کمک به گروه ها مبلغی پرداخت نمی گردد. حتی اگر پیمانکار چنین برنامه هایی گروه محلی باشد بازهم 

ایــن حس وجود دارد و بهتر اســت چنین برنامه هایی محدودتر برگزار گردد. الزم اســت که اگر چنین 

هزینه کردهایی رخ می دهد واضح و شفاف برای مردم توضیح داده شود. 

گروه های بیرون از اجتماع محلی 

در حین انجام فعالیت هایی که برخاسته از تصمیمات گروه محلی است، تسهیلگر می تواند از گروه های 

بیرون از جامعه محلی دعوت کرده و جلســاتی را ترتیب دهد که طی این جلسات اعضای این گروه ها 

با گروه محلی بنشــینند و به همکاری و کمک به گروه محلی بپردازند. این مســئله به ثبات گروه های 

محلی در فعالیت و همچنین افزایش انگیزه های آن ها کمک می کند. البته باید مراقب بود این خواســت 

از درون گروه محلی باشد و موجب نشود مدیریت و مالکیت گروه محلی بر فرآیند فعالیت کمرنگ گردد.
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بارش افکار 

روش بارش افکار برای حل مشــکالت اهمیت دارد. این روش باید مطابق با اصول آن انجام شــود. 

مردم محلی باید در این خصوص آموزش ببینند. آن ها باید بدانند که ایده ها را نقد نکنند. همه ایده ها 

مهم هستند و اینکه چه طور می توانیم با نوشتن آن ها ذهن افراد را به سمت ایده های ناب باز کنیم و 

اینکه چقدر زیبا می توانیم از بین ایده ها، اولویت ها را به طوری که همه راضی باشند، استخراج نماییم.

جلسات با مدیران محلی و میانی

نیاز داریم جلسات خصوصی بیشتری با مدیران میانی، بخشدار، شورای بخش و ... توسط تسهیلگر 

و همچنین مســئولین پروژه داشته باشیم، زیرا در جلسات عمومی با حضور جوامع محلی و گروه های 

مختلف )مانند جلســات برگزار شده برای برنامه ریزی مدیریت تلفیقی( معمواًل مالحظاتی وجود دارد 

که این مسئولین مطرح نمی کنند که چه نگاهی در ذهن آن ها نسبت به کلیت پروژه وجود دارد و به طور 

جد نیاز است جلسات خصوصی بین تسهیلگر و مسئولین به همراه جامعه محلی برگزار شود تا مسائل 

تبیین گردد وگرنه آن ها به دوراز نگاه ما و بر اســاس برداشــت های غلط بــه صحبت با جوامع محلی 

می پردازند و این موضوع می تواند خســارت هایی را وارد نماید. در ضمن، حضور نمایندگان گروه های 

محلی در جلسات کارگاهی و دولتی باعث می شود که کار از طرف گروه های محلی جدی تر گرفته شود. 

آن ها متوجه هویت گروهی خود شده و بهتر پیگیر فعالیت های خود می شوند. مقامات محلی باید این 

اهمیت را )که از سوی جامعه محلی داده می شود(  به رسمیت بشناسند. 

هماهنگ کننده ها و نقش آن ها در سطح محلی

کارکنان دســتگاه های دولتــی که در پروژه نیز عضویت دارند به دلیل وابســتگی بــه حقوق دریافتی 

)درصورتی که از محل پروژه در مقایسه با مشاوران حقوق دریافت نکنند( ممکن است همکاری الزم 

را انجام ندهند و موجب می شــوند پیشبرد کار تسهیلگر در دستگاه های دولتی مربوطه همچون اداره 
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منابع طبیعی شهرســتان و اســتان با مشکل مواجه شــود و هماهنگ کننده های دولتی که عضو پروژه 

هستند به دفاع مناسب و پیشــبرد امور در اداره مربوطه خویش نپردازند. همواره به هماهنگ کننده ها 

توضیح دهیم که نقش آنها در سطح محلی اهمیت دوچندانی دارد. 

تأکید بر نقش جوانان

ننقش جوانان در جوامع محلی بســیار مهم است و به این گروه باید نگاه ویژه ای داشت. چنین افرادی 

در جامعه محلی بهتر اســت توســط تســهیلگر یا گروه کوچک محلی که در ابتدا شــکل گرفته است 

کاماًل شناســایی گردند و به ســراغ ایشــان رفت و آن ها را در جریان اتفاقات قرار داد. جوانان پیش 

رو به عنــوان نقطه ورود می توانند تغییــرات موردقبول در جامعه محلی را به پیش ببرند. ایشــان به 

دلیل نگاه به روزتر و همچنین پذیرش بیشــتر تغییرات می توانند مهم باشند. همچنین در این فرآیند 

جوانان بیکار یا دارای شــغل نیمه وقت که فرصت کافی برای حضور و فعالیت در فرآیند را دارند نیز 

باید در نظر گرفته شوند. 

گاهی بی واسطه نزدیک شویم

سعی کنیم در مواردی، بی واسطه به افراد جامعه محلی نزدیک شویم. حضور همیشگی افرادی چون 

شــورا، دهیار و تسهیلگر محلی در همه گفت وگوها باعث می شود افراد در گفتن مسائل معذب  شوند و 

نتوانند به راحتی حرف بزنند و نیاز است گاهی تسهیلگر بی واسطه به صحبت مردم گوش دهد.

تبیین اهداف پروژه برای گروه های محلی

اهداف اصلی پروژه که در چند جمله خالصه می شــود همچون »جوامع توانمند، جنگل های پایدار« و 

یا ســند پروژه باید به درستی برای جوامع محلی بخصوص اعضای گروه های محلی تبیین شود. اینکه 

دقیقًا چه رویکرد و نگاهی در پروژه وجود دارد باید ساده و روان توضیح داده شود.
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فیلم مستند، یک روش جذاب 

نیاز هســت در مواردی خــاص همچون دامداران بلیران، روش های جذاب )مانند تهیه فیلم مســتند 

دامداران( برای نزدیکی بیشــتر به جامعه محلی و گفت وگو طراحی گردد )بخصوص در شرایط کاری 

سخت همچون دامداری(.

بازدید از نمونه های موفق

بازدید از نمونه های موفق فعالیت گروه های محلی در نقاط دیگر یا بازدید از الگوهای معیشــتی جدید 

می تواند روحیه بخش و ایده دهنده باشــد یا به انتقال این الگوها به روســتا کمک کند )مثاًل بازدید از 

مزرعه تمشــک بدون خار و تالش برای کشت تمشــک توسط گروه یا بازدید از گردشگری در منطقه 

سوادکوه که توانست در گسترش خانه های بومگردی مؤثر باشد(.

ردپاهای گذشته

تســهیلگر در جایی از ذهن خود باید همیشــه جســتجو کند تا ردپایی از ارتباطات قدرتمند گذشته که 

اکنون کمرنگ شده است را در اجتماع محلی بیابد. بخصوص در روستاها که نیروی محلی و همچنین 

ارتباطات قدرتمند طایفه ای و معنوی و عرفی بســیار قوی بوده و اکنون کمرنگ شــده است  اما ردی 

از آن در صحبت ها و بازدیدها نمایان می شــود. تســهیلگر باید به پررنگ شــدن این مسائل درست 

بیاندیشد و جوهری تهیه نماید تا اهالی به رنگ آمیزی این تصویر کمرنگ شده بپردازند. 

دقت در ریشه ها 

تســهیلگر باید به نظریه های جامعه شناســی که پیرامون پروژه مطرح است و روح پروژه از آن نشات 

می گیرد آشنا باشد و به مطالعه در این موارد بپردازد. به طور مثال اینکه جنگلداری اجتماعی چیست و 

نظریه های مدیریت مشاعات توسط مردم بومی را ریشه ای مطالعه نماید. اگر او با ذهن باز به فعالیت 
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بپــردازد، هم خــود فرآیند را بهتر متوجه می شــود و هم در قبال پرسشــگران مختلف بومی و دولتی 

پاسخ هایی مرتبط خواهد داشت. تسهیلگر نباید صرفًا به کارگر روزمره تبدیل شود بلکه باید ریشه های 

اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و جامعه شناختی پروژه را مطالعه و درک نماید و بتواند آن ها را در 

عمل و در بوته آزمایش بررسی کند.

شکست ها مهم هستند

شکســت ها در پروژه ها به اندازه پیروزی ها ارزشــمند هســتند و هر شکســت حتی بهتــر از پیروزی، 

درس هایی را برای ادامه کار روشــن می کند. لذا به عنوان تسهیلگر ما شکست هایی داشته ایم اما ادامه 

دادیم، گاهی خروجی هایی بوده که دوست نداشته ایم شکل بگیرد اما ادامه دادیم و اصول تسهیلگری 

را فدای خروجی های موقتی ناپایدار نکردیم.

گزارش های تسهیلگران

گزارش نویسی از ضرورت های کار تسهیلگری است. ما باید پیوسته بنویسم. در این پروژه ما هم روی 

کار در جوامــع محلی متمرکز ماندیم و هم روی گزارش دهی. گــزارش دهی به ما کمک کرد که بهتر 

بفهمیم و تجربه های واقعی خود را با ســایر تســهیلگران و دفتر پروژه به اشتراک بگذاریم. بهتر است 

گزارش تسهیلگران همراه با تحلیل آن ها بوده و صرفًا ثبت وقایع نباشد. 

عالقه، شرط الزم تسهیلگری 

شــرط الزم تسهیلگر، عالقه به مردم و تســهیلگری و همچنین عالقه به موضوع موردنظر است و 

اگر این عالقه نباشــد کار سخت می شــود. یکی دیگر از عوامل موفقیت در فعالیت تسهیلگری این 

است که تسهیلگر آرمان ها و عالیق مشترکی با جامعه محلی داشته باشد. برای مثال حفظ جنگل، 

حفظ محیط زیست و کمک به مردم عالیق و آرمان مشترک تسهیلگران و رهبران محلی پایلوت های 

پروژه هیرکانی بوده است. 
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موضوع اصلی پروژه جامعه محلی است

جامعه محلی باید این احســاس را داشــته باید که موضوع اصلی پروژه آن ها هستند و منابع طبیعی، 

جنگل و ... در مرحله بعدی و مرتبه پایین تر اهمیت برای تسهیلگر و پروژه قرار دارد.

همه تخم مرغ ها در یک سبد نباشد

گذاشــتن همه تخم مرغ ها در ســبد طرح های جنگلداری، پارک و ...  اشــتباه اســت و با تأخیر در 

بررســی، تصویب و سایر مراحل اداری، ضربه بزرگی به مشــارکت جوامع خواهد خورد. برای همین 

تالش نکردیم که مردم را به انتظار دعوت کنیم بلکه روی زمینه های دیگر تا توانستیم کار کردیم. 

فعالیت گروهی موجب رشد می شود

فعالیت گروهی و عضویت در گروه منجر به از هم آموختن و رشــد می شــود. در فرآیند فعالیت ها این 

رشــد و از هم آموختن در گروه جدی است. افراد در گروه در رابطه با موضوعاتی که درگیرشان هستند 

گفت و گو وتبادل نظر می کنند، اطالعات شــکل می گیرد و در کارگاه های مرتبط حضور فعالی خواهند 

داشــت. به همین دلیل در پروژه مدیریت چندمنظوره هیرکانی موضوع از هم آموختن افراد در قالب 

گروه برای تسهیلگران عینیت بیشتری داشته و می تواند یکی از درس های آموخته به حساب آید. 

الگوها در اجتماع رشد می یابد

گاهی یک الگو خودبه خود در جامعه محلی گسترش پیدا می کند و سایر افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. 

برای مثال می توان به فعالیت گردشگری بعضی از جوانان روستا در منطقه فریرود گیالن اشاره کرد که با 

الگو گرفتن از فعالیت آقایان عظیم و حافظ گسترش یافت.
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افزایش اعتماد و تاب آوری 

تعمیق اعتماد بین تســهیلگر و جامعه محلی تــاب آوری جامعه محلی را افزایش می دهد. تاب آوری و 

اعتماد ارتباط مســتقیمی باهم دارند. هر جا که اعتماد در بین اعضای گروه بیشــتر شد، تاب آوری نیز 

بیشتر بوده است. اعتماد بین تسهیلگر و جامعه محلی به تعمیق اعتماد اعضای گروه کمک می کند.

 

موفقیت های کوچک 

موفقیت های کوچک گروه های محلی موجب ایجاد ظرفیت هم افزایی الگو در ســطح منطقه می شود. 

با موفقیت آمیز بودن فعالیت های گردشگری گروه کی سو در استان گیالن برخی از افراد در روستاهای 

دیگر پایلوت به اســتناد به این الگو ابــراز تمایل کردند که برای راه اندازی گردشــگری و فعالیت های 

اکوتوریســم کمکشــان کنیم و این نشــان می دهد که موفقیت های گروه محلی، مردم سایر مناطق را 

تشویق به شکل دهی الگوهای مشابه می کند و منجر به ایجاد ظرفیت هم افزایی یک الگو می گردد.

اعضای گروه محلی از تسهیلگران فرامی گیرند

متوجه شــده ایم کــه برخی از اعضای گروه به مرور با تکنیک های تســهیلگری آشــنا می شــوند و از 

تســهیلگران الگوبرداری می کنند. در اوایل پروژه افراد محلی دلشــان می خواست که بدانند تسهیلگر 

کیست و چه می کند اما امروز ما با افرادی مواجه هستیم که خودشان تسهیلگر در سطح محلی و در کنار 

ما هســتند برای مثال می توان به فعالیت های اعضای گروه محلی در روند تولید برنج ســالم در گیالن 

اشــاره کرد که چطور آن ها خود تبدیل به تسهیلگران محلی شدند. دقت کنیم که استفاده از تسهیلگر 

محلی در جلسات دیگر گروه ها می تواند مؤثر باشد.

توانمندسازی، فرآیندی زمان بر 

توانمندســازی و تکامل گروه ها زمان بر اســت. عمیقًا درک کردیم که اگر فرآیند خوب پیش برود نتایج 
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خوب خواهد بود. این رشد و تغییر در نگرش افراد به تدریج اتفاق می افتد و الزم است که صبور باشیم. 

در پایلوت گیالن، کمی طول کشــید که گروه محلی بر گردشــگری متمرکز شــود و روی این فعالیت 

سرمایه گذاری کند ولی سرانجام این فعالیت در پایلوت فریرود بسیار موفق شد. 

نگاه پایین به باال را تمرین کنیم 

از پاییــن به باال نگاه کردن ما را به جامعه محلی نزدیک تر می کند و در کنار مردم قرار می دهد. وقتی 

کنار مردم هســتیم و به آن ها گوش می دهیم از زاویه دید آن ها مســائل را می بینیم و با واقعیت های 

جوامع محلی آشــنا می شــویم و این ما را به مردم و واقعیت هایشــان نزدیک تــر می کند. در ضمن، 

آموختیم بهتر است به جای نسخه پیچیدن و برنامه ریزی کردن برای اموراتی که می خواهیم در روستا 

بهبود یابد یا تغییر کند، از روش های پیشــنهادی خود مردم اســتفاده کنیم و آن ها را در جلساتمان به 

سمتی سوق دهیم که خودشان برای حل مشکل یا بهبود اوضاع به راه حل برسند. 

توجه به رهبران محلی 

توجه به رهبران محلی خوب است اما باید در کنارش در ارتباطات توازن بیشتری ایجاد کنیم. متوجه 

شــدیم که رهبران محلی می توانند در جلب مشــارکت و اعتماد مردم مؤثر باشــند اما گاهی هم پیش 

می آید که مناسباتشان با برخی از افراد و گروه های داخل محل خوب نباشد، در چنین شرایطی حضور 

تسهیلگر در بین این افراد دسترسی به ایشان و شنیدن حرف هایشان را ممکن می سازد اما اگر روابط 

به واســطه رهبران محلی باشد آن وقت ممکن اســت ما به این افراد در حاشیه مانده دسترسی نداشته 

باشیم و این موجب کاهش مشارکت شود.

هم فهمی میان تسهیلگر و اعضای گروه محلی 

رسیدن به هم فهمی بین تیم تسهیلگر و اعضای گروه محلی یک ضرورت است. به نظر می رسد درک 
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مشترک داشتن از اهداف یکدیگر هم اعتماد و هم همکاری بین افراد را بیشتر می کند. 

کسب توانمندی های جدید

قرارگیری افراد در گروه محلی موجب تعمیق درکشــان از ارزش های منابع موجود و داشته هایشان شده 

و موجب تمایل به کســب توانمندی های جدید در برنامه ریزی در جهت بهره برداری پایدار از این منابع 

می شود. برای مثال کشف ظرفیت  گردشگری در جنگل که درگذشته مردم نسبت به آن کم توجه بودند، 

درک بیشــتر اهمیت جنگل در زندگی انســان که در خالل درگیری افراد در پروژه به وجود آمد و موجب 

تغییر رفتار و افکارشان گردید و این ها همه در قالب گروه اتفاق افتاد.

سپردن امور به اعضای گروه محلی

آموختیم گاهی ســپردن کارهــای اداری و گرفتن مجوزهــا به اعضای گروه- که به نظر تســهیلگر و 

خود اعضای گروه از عهده بچه های روســتا برنمی آید- نه تنها ســریع تر و بهتر انجام می شــود، بلکه 

اعتمادبه نفس و توانمندی اعضای گروه را افزایش می دهد وابستگی آن ها را کم می کند.

صندوق های خرد

یاد گرفتیم تشــکیل صندوق های خرد در روســتاها چقدر می تواند به اتحاد مردم و نزدیک شدنشان 

کمک کند و درعین حال موانع و مشکالت مالی را در بسیاری موارد حل کند.

برگزاری جلسات در محل های متفاوت

جلسات را در یك جای ثابت برگزار نکنیم. اگر مکانی غیر از منزل های شخصی وجود ندارد، هر جلسه 

در منزل یکی از بچه های گروه برگزار گردد. 
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برخی درس های دیگر 

در برخی مواقع هر چه با گروه های محلی بیشــتر دوســت و صمیمی باشــیم، کارها بهتر پیش 	 

می رود. در برخی مواقع نیز نتیجه عکس دارد. لذا الزم است که با دقت پیش رویم. 

بگذاریــم خود اعضــای گروه ها برای ادامــه فعالیت های خود ایده پردازی کننــد و ما تنها نقش 	 

هدایت کننده را برای آنان بازی کنیم. 

هیچ گاه در اجرای تسهیلگری در میان مردم در جامعه محلی نقش بازی نکنیم. همواره خودمان باشیم.	 

برگزاری جلسات مشــترک بین اعضای گروه های محلی مختلف می تواند نتایج مثبتی به همراه 	 

داشته باشد.

به گروه های محلی اعتماد کنیم و زمینه برگزاری مراسم مختلف به ابتکار آن ها را فراهم کنیم. 	 

همیشه به تفاوت مفهوم صبر در میان جوامع محلی احترام بگذاریم/ شاید صبر برای ما به معنی 	 

انتظار یک ساله باشد اما برای مردم محلی این میزان به کمتر از ماه برسد.

وقتــی صحبت از تغییر می کنیم باید بتوانیــم آینده تغییر را برای جامعه محلی به صورت ملموس 	 

ترسیم کنیم.

همیشه باید ابتکار عمل در انجام فعالیت ها را به مردم و گروه های محلی واگذار کنیم.	 

پایش و ارزیابی به موقع در یک طرح محلی به تکمیل و پایداری فرآیند کمک می کند.	 

هــر اجتماع محلی چندالیه دارد، الیه های کمتر واقعی و کمتر شناخته شــده و الیه های بیشــتر 	 

واقعی و بیشــتر شناخته شده، اعتمادسازی بیشــتر کمک می کند که به الیه های واقعی تر اجتماع 

برویم، بازخوردهای واقعی تر بگیریم و تأثیرات مؤثرتری در حل چالش های فرآیند و کمک بهتر 

به پویایی گروه داشته باشیم.

گاهی افراد مخالف یک فرآیند در سطح محلی را باید جدی گرفت و با آن ها گفتگو کرد تا به موقع 	 

توجیه شوند. عدم توجه به آن ها باعث می شود که علیه فرآیند جبهه گیری کنند.

بهتر است در مراحل اولیه فرآیندها افراد جدید و غیر تسهیلگر که به کار مرتبط هستند به همراه 	 

تسهیلگر وارد روستا شوند.
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مطابق با فرآیند بودن خیلی مهم اســت. باید دید گروه در کجا و در چه مرحله ای است و به چه 	 

چیزی نیاز دارد و در دلسردی با دلگرمی، در ناامیدی با امیدواری، در بی انگیزگی باانگیزه دادن 

در فرآیند تسهیل کرد.

همکاری و اعتماد بین دو گروه محلی در یک منطقه به بهتر پیش رفتن مناســبات مشترکشــان 	 

کمک می کند.
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1-پایلوت فریرود - زیلکی رود )استان گیالن(

عظیم غالمی )روستای گردپشته(:

پس از آشــنایی با پــروژه و اهداف آن بیش ازپیش متوجه این موضوع شــدیم که حفظ جنگل و 	 

محیط زیســت یک ضرورت برای جامعه امروز می باشد و شغل های جایگزین برای روستاییان و 

جنگل نشینان و دامداران که سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه باشند می تواند به حفظ جنگل و 

محیط زیست این مناطق کمک کند.

دامــداری تأثیر مخربی بر روی جنگل دارد و می توان با شــغل های جایگزین مثل گردشــگری 	 

پایدار برای دامداران به حفظ جنگل کمک کرد.

استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در مزارع باعث نابودی محیط زیست و آبزیان شده و سالمت 	 

انســان را به مخاطره می اندازد. آموختیم که می توان با اســتفاده از کودهای حیوانی و روش های 

بخش دوم:
 درس های
 آموخته
 پایلوت ها 

1-فریرود-زیلکی رود
2-بلیران

3-دوهزار-سه هزار
4-چهل چهای
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تلفیقی آفات از استفاده از این سموم و کودهای مضر بی نیاز شد و به حفظ محیط زیست کمک کرد.

مشارکت مردم در حفظ جنگل بسیار مهم است زیرا اگر مردم احساس تعلق به جنگل داشته باشند 	 

خود بهترین حافظان جنگل خواهند بود، و اگر در این راســتا جنگل نشینان مورد اهمیت بیشتری 

قرار بگیرند حتمًا نتیجه بسیار مطلوب خواهد شد.

استفاده از داشته های موجود به بهترین شکل ممکن در فعالیت های محلی.	 

در تجربه تولید برنج ســالم )آی پی ام( متوجه شــدم که موفقیت در این فعالیت بیشتر به زمان و 	 

توجه و ابتکار خود کشــاورز در ارتباط اســت تا هزینه، در زمینی که به صورت آی پی ام مدیریت 

می کردم زمان بیشــتر صرف کردم و زحمت بیشتری کشــیدم و محصول بیشتری دریافت کردم 

اما زمینی که هزینه بیشتری کرده بودم وقت کمتری بر رویش گذاشتم بازدهی کمتری داشت.

گاهی استفاده از کود شیمیایی منجر به افزایش محصول نخواهد شد	 

حافظ باقری )روستای باالبراگور(:

تشکیل گروه و کارهای گروهی بهتر از کار فردی می باشد.	 

تشــکیل تعاونی برای مشارکت مردم و سهم مساوی برای هر فرد برای ما در روستا تجربه خوبی 	 

بود.

اســتفاده از داشــته ها و بهره برداری از آن ها و تبدیل خانه های روســتایی به اقامتگاه بومگردی 	 

به عنوان راهی برای ایجاد معیشت جدید و پایدار امکان پذیر شد. 

گفتگو با مردم و حل مشکالت به روش بارش افکار اثربخش است. 	 

تأثیر تسهیلگری اجتماع محور بهتر از روش های آموزشی می باشد.	 

درگیر کردن و مشــارکت دادن مردم بومی و اکثریت جامعه محلی در شغل های جایگزین موجب 	 

توسعه روستا و حفظ جنگل می شود

محمود ضرابی مهر )روستای دیلم ده(:

من قباًل شکارچی بودم ولی بعد از آشنایی با پروژه، کم کم عالقه ام به شکار کم شد. بیشتر به حفاظت 
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از آن ها پرداختم. دســت از قاچاق چوب و ضرر زدن به محیط زیســت و جنگل برداشتم و به اهمیت 

جنگل و حیات وحش پی بردم و تصمیم گرفتم به اندازه توان خودم کمک کنم.

2-پایلوت بلیران )آمل، استان مازندران(

درس آموخته های گروه شوار )روستای بلیران(:

محمد غفاری )مشهور به پیرطاهر(؛ پروژه های این چنینی را به گروه های غیردولتی بدهید 

به نظر می رسد دولت در اجرای این گونه پروژه ها دچار مشکل می شود. این پروژه ها را به بخش های 

غیردولتی بدهید. قطعًا خروجی کار بهتر خواهد بود و تأثیرگذاری بیش تر است. دست آن ها بازتر است 

و بهتر می توانند در سطح محلی عمل کنند.

پیرطاهر؛ کار جمعی پایدارتر است

برخــالف میل باطنی ام، که عاشــق کار فردی بوده ایم، در آموزش ها آموختــم که کار جمعی پایدارتر 

اســت. و قطعًا در مسیر و اجرا و در پایداری کار گروهی بهتر عمل می کند. اما بسیار سخت است. کار 

فردی بهتر و سریع تر و نتیجه بخش تر بوده است. اما اکنون کار جمعی را ترجیح می دهم بااینکه همسو 

کردن و همراه کردن آدم ها کار بســیار سخت و دشواری است. در هر پروژه ای اختالف سلیقه ها باعث 

اختالف و چالش های بســیاری بین افراد می شود، اما با ایجاد اتاق فکر قطعًا راه کارهای بهتری برای 

این چالش ها پیدا می شــود. ضریب اشتباهات کمتر می شــود. اما به علت نبودن آموزش اولیه، مردم 

ما کمتر کار گروهی بلد هســتند. کند پیش رفتن باعث پایداری گروه هم باشد هرچند مسیر هم بسیار 

دشوار خواهد بود. 

بانو نبی نیا؛

روســتای بلیران یکی از روســتاهای پایلوت پروژه چندمنظوره جنگل هیرکانی می باشد. با ورود این 
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پروژه به منطقه ما و گذاشــتن جلســات متعدد و کارگاه های آموزشــی و انجام یک سری بازی ها ما با 

مفهوم گروه آشنا شــدیدم و فهمیدیم چطور برخی از تصمیمات با گروه نتایج بهتری خواهیم گرفت، 

وقتی گروه خودمان )شــوار( را تشکیل دادیم به طور جمعی این تصمیم گرفته شد که کرچال بافی که 

درگذشــته انجام می شد را مجدد احیا کنیم و این کار نتیجه خوبی برای ما داشت که توانستیم در حال 

حاضر با کمک پروژه هیرکانی یک کارگاه صنایع دستی احداث نماییم که بدون داشتن گروه امکان پذیر 

نبود. یاد گرفتیم که به محیط زیست و حیات وحش منطقه احترام بگذاریم، همان طور که گذشتگان ما 

با صنایع خود به محیط زیســت احترام می گذاشتند و زباله تولید نمی شد و درآمد برای امرارمعاش نیز 

داشــتند. ما یاد گرفتیم که اهمیت جنگل در زندگی ما چقدر زیاد اســت و اگر جنگل نابود شود زندگی 

بومیان نابود می شود و مجبور به کوچ از منطقه می شوند. یاد گرفتیم که با جنگلداری اجتماعی و دخیل 

کــردن بومیان در حفاظت می توان جلوی قاچاق چوب را گرفت و می توان از جنگل بهره برداری های 

بهتر و بیشتری انجام داد مانند پرورش قارچ گران قیمت، زنبورعسل و...

بانو نبی نیا؛ تشکیل صندوق

ما در گروه خودمان صندوقی تشکیل دادیم چون آموختیم با پول فردی و کم نمی توان کاری انجام داد 

ولی با پس انداز کردن و ذخیره پول می توان پول موردنیاز برای انجام طرح را به دست آورد.

بانو نبی نیا؛ جایگاه کار گروهی

کار گروهی در برخی جاها بسیار خوب عمل می کند مانند تشکیل صندوق کرچال بافی، ولی در تولید 

لبنیات کار فردی بهتر جواب می دهد و برخی مشکالت کار گروهی را ندارد مثاًل اگر یکی از افراد گروه 

در تولید کار خود را به درستی انجام ندهد امکان خراب شدن محصول وجود دارد.

بانو نبی نیا؛ اعتمادسازی

با تشــکیل گروه و معاشــرت با مردم روســتا بیشتر با خلق وخوی هم آشنا شــدیم و اعتماد ما به یک 

گروهی از افراد زیاد شد و البته از بعضی از افراد هم سلب شد، یعنی از کسانی که موجب سنگ اندازی 
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در کارها می شوند، از آن ها خواستیم که گروه را ترک کنند. 

بانو نبی نیا؛ اعتماد به نهادهای دولتی 

ما متوجه شــدیدم وقتی تبدیل به گروه می شــویم صدای ما بهتر شنیده می شود و با گذاشتن جلسات 

متعدد با مقامات و دولتی ها و ارتباط بی واسطه با آنان اعتماد ما بیشتر شده و خوش بین تر شدیم نسبت 

به عملکرد آنان.

بانو نبی نیا؛ برگزاری کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی تسهیلگری مفید بوده واالن خودم می توانم یک تسهیلگر در روستا باشم. کالس های 

آموزشی کرچال بافی بسیار آموزنده بود و توان افراد گروه برای بافت و تولید را باال برد.

بانو نبی نیا؛ بازدید از مناطق دیگر

مــا با بازدید از نقاط دیگر خصوصًا بازدید از ســوادکوه یاد گرفتیم می توانیم گردشــگری را با توجه به 

توان و امکانات خودمان شروع کنیم حتی با داشتن یک تالر می توان طبیعت گردی را انجام داد و این 

گردشگری باید همسو با طبیعت باشد و به محیط زیست آسیب وارد نکند. 

فاطمه رشیدی؛

در این پروژه که ما چند وقتی وارد آن شــده ایم یاد گرفتیم که به صنایع دســتی خود اهمیت بدهیم و 

کارهای ســنتی مانند کار با کرچال و چل )دســتگاه نخ ریســی( را یاد گرفتیم با بازدید از مناطق دیگر 

درس های زیادی یاد گرفتیم. یاد گرفتیم چگونه از محیط زیســت خود استفاده و آن را آلوده نکنیم، با 

تشکیل گروه و تعاونی بخشی از مشکالت ما حل شد. اتحاد و برابری و برادری ما بیشتر شد، اعتماد 

ما به ســازمان منابع طبیعی بیشــتر شد. آداب  و رســوم مناطق دیگر را با سفر به آنجا یاد گرفتیم. یاد 

گرفتیم می توانیم با اعتماد کارهایی مثل صنایع دســتی و گردشــگری را در مناطق خودمان نیز انجام 

دهیم و در کل بعد از آمدن پروژه در منطقه خودمان راضی هســتیم و حضور تسهیلگران در منطقه ما 
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خوب بود و موجب شد که ما همکاری بیشتر داشته باشیم.

بنین نبی نیا؛

آمدن پروژه به منطقه ما موجب شــد تا ما به محیط زیست خود بیشــتر اهمیت بدهیم و بدانیم چقدر 

این منطقه مورد اهمیت گردشگری است و ما می توانیم از آن درآمد کسب کنیم. با راه اندازی کارهای 

سنتی مانند پارچه بافی با کرچال سعی کردیم منابع درآمدی برای خودمان جور کنیم و بازدید از مناطق 

موفق دیگر مثل مینودشت و یا بازدید از کارگاه آقای مهدی زاده بسیار برایمان مفید بود و به ما اعتماد 

بیشــتری داد تا باقوت بیشــتر به کار ادامه دهیم، ما یاد گرفتیم با اتحاد باهم می توانیم صنایع دستی و 

گردشگری را در منطقه خود رونق دهیم.

بنین نبی نیا؛ مفهوم گروه

از ابتــدا چون کارها را به صورت فــردی انجام می دادیم اصاًل در فکر تغییر تولید نبودیم و همان تولید 

محصوالت لبنی به صورت سنتی خودمان را داشتیم ولی با تشکیل گروه به این فکر کردیم که چه کاری 

می توانیم انجام دهیم که هم پرسودتر باشد و هم سختی کار دامداری را نداشته باشد و ضرر به طبیعت 

هم کمتر شــود، با همفکری هم تصمیم گرفته شــد که سنت قدیمی خودمان یعنی پارچه بافی را احیا 

کنیم که 70 ســال پیش مادربزرگ هایمان می بافتند، و تصمیم گرفتیم برای یادگیری، دوره آموزشی 

برگزار کنیم و درنهایت کارگاه و محل فروش برای صنایع دســتی احداث کنیم و این امر میسر نمی شد 

اگر ما تشکیل گروه نمی دادیم و همدل نمی شدیم. 

بنین نبی نیا؛ تقسیم وظایف

با شــروع تولید و بافت پارچه، برای فروش محصوالت، ما با مشــکل مواجه شــدیم و متوجه شدیم 

یکســری از افراد باید در این حوزه فعالیت کنند و این طوری کارها راحت تر انجام می شود و بخشی از 

مشکالت مرتفع می شود.
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بنین نبی نیا؛ تشکیل صندوق

تشــکیل صندوق موجب شــد که پول های خرد در گروه جمع شــود و با جمع آن بتوانیم به طرح های 

گروه وام دهی کنیم و وسایل موردنیاز جهت کرچال بافی و دوره های آموزشی برای گروه برگزار نمایم.  

بنین نبی نیا؛ اهمیت جنگل

قبل از آشنایی با پروژه هیرکانی به جنگل احساس تعلقی نداشتم ولی با ورود پروژه و داشتن جلسات 

متعدد به اهمیت جنگل در زندگی بومیان و منطقه واقف و احســاس می کنیم اگر اتفاقی برای جنگل 

بیافتد زندگی ما در معرض خطر قرار می گیرد واالن احســاس تملک به جنگل  دارم و ســعی می کنم 

توجه بیشتری در این خصوص به خرج دهم.

بنین نبی نیا؛ نگرش به سازمان ها

مــن فکر می کنم طرح های مانند پروژه هیرکانی برای شناســاندن اهمیت جنگل و حیات وحش برای 

ســاکنین منطقه مفید می باشــد. به نظر من بهتر اســت این طرح ها در منطقه بیشتر اجرا شود و این 

موجب اعتمادسازی میان مردم و سازمان ها می شود.

بنین نبی نیا؛ حضور بومیان در فرآیند کار

در فرایند پروژه یاد گرفتیم که اگر بومیان هر منطقه در فرآیند دخیل شوند بهتر از افراد خارج از منطقه 

عمل می کنند زیرا بومیان برای منطقه خودشان بیشتر دلسوز هستند تا سرمایه گذار، و این افراد بیشتر 

به فکر کسب سود هستند تا حفاظت منطقه.

بنین نبی نیا؛ بازدید از نمونه های موفق

رفتن به مناطق مختلف و اســتفاده از تجربه های دیگران موجب شــد کارهــای خود را بهتر روبه جلو 

ببریم و همین طور ایده های خوبی را در طرح های خودمان پیاده کنیم.
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بنین نبی نیا؛ شناخت پتانسیل منطقه

بــا ورود پروژه هیرکانی متوجه شــدیم چقدر منافع زیــادی در جنگل وجود دارد و ما از آن اســتفاده 

نمی کنیــم مانند پــرورش قارچ در جنگل، برداشــت گیاهان دارویی همچنین گردشــگری متمرکز و 

پراکنده   در جنگل که می تواند منافع زیادی برای روســتا داشــته باشــد و باید برای آن برنامه ریزی 

انجام دهند.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ مفهوم گروه

با ورود پروژه هیرکانی به بلیران از جنبه های مثبت قضیه می توان بیان کرد که موجب شــد ما گروه و 

صندوق تعاونی شکل دهیم به نام گروه شوار، که ماحصل آن ایجاد کارگاه برای گروه بود.

بــا همفکری هــم صنایع گذشــتگان را احیا نمودیم و به یاد گذشــته که چطــور مادربزرگ های ما با 

دستگاه های قدیمی کار می کردند.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ برگزاری همایش ها و کارگاه ها و بازدید از مناطق مختلف

همایش حفاظت از مرال موجب شد که ما به اهمیت حیات وحش منطقه خود پی ببریم و اینکه چطور 

با تخریب زیســتگاه زندگی آنان درخطر می باشــد. االن ما به شــدت به منطقه خود و جنگل حساس 

شده ایم و حفظ آن را جزئی از زندگی و کار خود می دانیم، چون فهمیدیم این جنگل برای ماست و اگر 

نابود شود بیشتر از همه خودمان ضرر خواهیم کرد.

در بازدید از مناطق دیگر پروژه مانند چهلچای، یاد گرفتیم چطور می توان با امکانات کم و دارایی های 

خودمان شروع کنیم و کار را توسعه دهیم.

بــا گروه های مختلف در پروژه هیرکانی آشــنا شــدیم و دیدم چطور گروه های دیگــر از منابع طبیعی 

خودشان استفاده می کنند.

با بازدید از کارگاه صنایع دستی آقای مهدی زاده با تقسیم وظایف آشنا شدیدم و دیدیم چطور عده ای 
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خانم در کنار هم به طور مستمر در حال بافت و تبدیل پارچه به صنایعی دیگر مثل کیف و... هستند و 

در گروه خودمان افراد را به چند کارگروه تقسیم کردیم که هرکدام وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ اعتماد و همدلی در محل

قبل از تشکیل گروه ما باهم جلسه برگزار نمی کردیم و رفت آمد ما محدود بود ولی با گذاشتن جلسات 

و بیان مطالب در خود گروه احســاس همدلی و همراهی ما بیشتر شــده است و احساس می کنیم اگر 

کسی بخواهد طرحی و یا کاری را شروع نماید همه افراد آن را حمایت می نمایند.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ اعتماد به دستگاه های دولتی

با توجه به جلســات متعددی که با دســتگاه های دولتی داشــتیم تمامی صحبت ها در حرف خالصه 

می شود و همچنان عملی دیده نمی شود حتی با مطالبه گری و این موجب دلسردی بومیان نسبت به 

دستگاه های مختلف و عدم اعتماد آنان می شود.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ اهمیت و نقش بومیان

با ورود پروژه هیرکانی بومیان منطقه دیده شدند و این به ما احساس اعتمادبه نفس داد و اینکه در کار 

و طرح نظر ما خواسته شد و دیده شدیم.

زهره دریاباری و رقیه ارجمندی؛ احساس قدرت و اعتمادبه نفس

با تشکیل گروه شوار از اینکه می توانیم مستقل از مردان عمل کنیم و احساس قوی بودن می نمایم اینکه 

بخواهیم کاری را انجام دهیم می توانیم و در مسائل مربوط به روستا فعاالنه تر می توانیم عمل کنیم.

خاطره طبری؛

با آمدن این پروژه مشکالت دامداران بیشتر شد مثاًل با طرح پارک فشار به دامداران بیشتر شده است 

و یا با طرح حفاظت مرال و بیرون کردن دامداران  از منطقه امنیت آنجا پایین تر آمده است. 
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خاطره طبری؛ تشکیل صندوق تعاونی

گروه شــوار با تشکیل صندوق تعاونی و تدوین اســاس نامه توانست عملکرد مالی خوبی داشته باشد و 

بتواند با ایجاد مشاغل خانگی و خرد به زنان روستایی کمک نماید.

خاطره طبری؛ طرح جنگلداری اجتماع محور

با آمدن طرح جنگلداری اجتماع محور و توضیح آن به مردم نشان داده شده که در این طرح دامداران در 

کنار فعالیت دامداری می توانند کار گردشگری و پرورش زنبورعسل و.. برای راه حل جایگزین درآمدی 

اقدام نمایند که ایده بسیار خوبی است و هرچند در اجرا باید دید چگونه می شود آن را اجرایی کرد.

خاطره طبری؛ بازدید از کارگاه صنایع دستی

بازدیــد ما از صنایع دســتی منطقه بابل کنار خیلــی خوب بود و یاد گرفتیم چطور در گروه با تقســیم کار 

می شود مراحل مختلف کار را پیش برد برنامه آموزشی آقای مهدی زاده و یادگیری کرچال بافی تجربه 

خیلی خوبی برای ما بود و نیازمند آن هستیم که این آموزش ها به طور مستمر و دوره ای انجام شود. 

خاطره طبری؛ فعالیت گردشگری

احیای کلبه گردشگری مسلم با همکاری منیر خانم موجب شد به این فکر بیافتیم که ما هم می توانیم 

حداقل اتاق هایی  از خانه را برای اجاره به گردشــگران در نظر بگیریم و این کار نیازمند داشــتن گروه 

گردشگری منسجم است تا فعالیت ها را به طور مداوم رصد و برنامه ریزی نماید. 

خاطره طبری؛ تعارض با سازمان منابع طبیعی

با توجه به اینکه سال های متمادی تعارض میان بومیان و منابع طبیعی وجود داشته این سازمان هنوز 

هم نتوانسته راه حل درستی برای حل مشکالت دامداران و زمین های منطقه اتخاذ نماید و این فرایند 

اعتمادسازی را مختل می نماید.
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مهین حسن زاده؛

اتفاق خوبی در بلیران افتاد،کار گروهی ما خیلی خوب بود، ما یاد گرفتیم می توانیم در روســتا صندوق 

تعاونی تشــکیل دهیم و با وام گیری از صندوق، طرحی یا کاری برای اشــتغال زایی ایجاد کنیم، گروه 

ما تصمیم گرفت که کار کرچال بافی در روســتا ایجاد کند و ســنت قدیمی که مادرانمان انجام می داند 

را زنــده کردیم و می توانیم به بچه های خود یاد دهیم، گردشــگران در بلیران تخریب می کنند و فقط 

زباله می ریزند، در گذشــته و پیش از ورود پروژه این زباله ها در طبیعت رها می شد ولی االن با ایجاد 

ایســتگاه ورودی به محل، زباله ها توســط یک سری از افراد جمع آوری  شــده و وضعیت بهتر شده 

اســت. ما یاد گرفتیم می توانیم همان کارهایی که همیشه انجام داده ایم )پخت نان، مربای تمشک، 

کنس دشو و..( با بسته بندی مناسب به گردشگران در محل خودمان بفروشیم و کسب درآمد کنیم.

3-پایلوت دو هزار و سه هزار 

خانم فهیمه شفیعی؛

از ســال 94 با پروژه هیرکانی آشنا شــدم و در چندین جلسه و کارگاه شــرکت کردم و با اهداف پروژه 

آشــنا شدم و متوجه شدم تمام جلســات که برگزار می شود برای هدف اصلی کمک به جنگل و احیای 

آن می باشــد و برای اینکه بتوانیم به جنگل کمک کنیم اول باید روی معیشت پایدار همسو با طبیعت 

تالش کنیم و این مســتلزم یک فهم مشــترک از ذینفعان است و برای رسیدن به این فهم الزم است 

که با جامعه محلی که همان ذینفعان منابع مشــترک محسوب می شوند تعامل و گفتگو کنیم و اگر قرار 

اســت یک اتفاق خوب بیافتد از فرد محوری به جامعه محوری ســوق داده شویم و من آموختم که در 

روستا یوج باید تمام مردم به این فهم برسند.

برای نگهداری از این منابع باید همه دغدغه مند باشــند و چگونگی درســت استفاده کردن از منابع را 

یاد بگیرند و هم در حفظ و نگهداری از آن کوشا باشند. 

من از زمانی که با پروژه آشنا شدم متوجه اتفاق های ضد محیط زیستی در منطقه شدم و سعی کردم با 
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حساسیت تمام با آن ها مقابله کنم و موضوع معدن کاوی یکی از مسائل مهم منطقه سه هزار محسوب 

می شود و بزرگ ترین تخریب زیست محیطی را در بردارد. 

من آموختم که داشــته های ما خیلی باارزش هســتند و باید تالش کنیم به نابودی و فراموشی سپرده 

نشوند.

خانم مریم شفیعی؛

من رســمًا از ســال 95 طی سفر به ســوادکوه با پروژه هیرکانی آشنا شــدم. بهترین و شاید مهم ترین 

اتفاقی که در ســوادکوه برای ما افتاد این بود که ایده ای که ســال ها پیش در ذهن داشتیم و در اجرایش 

تردید داشــتیم توســط گروهی از جوانان روستایی به بهترین شکل ممکن در حال اجرا بود و این گروه 

موفق شــده بود که در استفاده پایدار از منابع اقدامات مناسبی را انجام دهد و درآمد قابل توجهی برای 

خانوار روســتایی خویش به همراه آورد. از همان جا ایده تشــکیل گروه گردشگری بومگردان سه هزار 

در ذهنمان شــکل گرفت. هرچند بعد از گذشــت سه ســال از آن ماجرا هنوز در ابتدای راه هستیم و تا 

رسیدن به اهدافمان فاصله زیادی داریم ولی خرسندیم که با کمک پروژه این فرآیند شکل گرفته است 

و در این مدت اتفاقات خوبی در ســطح روستا و بومگردی منطقه افتاده و خانه های بومگردی دیگری 

در سطح روستای یوج و منطقه سه هزار در حال افتتاح هستند.

بعد از سفر ســوادکوه به دلیل جذابیت های کار و اهداف پروژه به طور مستمر با مشاوران و تسهیلگران 

آن تعامل داشتم و نکته جالب و متفاوت این نشست ها و جلسات با سایر جلسات در نظر گرفتن و دیده 

شــدن و مشورت با آدم هایی است که قرار است برایشــان تصمیم گیری شود. این نگاه پایین به باال و 

مشورت در همه امور با ذینفعان سبب همراهی و همدلی می شود.

همین دیدگاه ســبب تشکیل شــرکت تعاونی در روســتای یوج با بیش از 60 عضو )باوجود سوابق بد 

شــرکت های تعاونی قبلی در منطقه و روســتا( در زمینه فعالیت هایی همچون گردشگری، کشاورزی، 

دام پروری و ... که انتخاب خود جوامع محلی بوده است شد. 

بــا همراهی این پروژه همگــی دریافتیم برای اینکه درآمدی ماندگار از منابع طبیعی و محیط زیســت 
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داشــته باشیم باید منابع پایداری داشته باشــیم و برای پایداری منابع بایستی برای حفظ و حراست از 

آن کوشــید و به دنبال راهی باشیم که کمترین آسیب را به آن وارد کند که اعتراض مردمی به تأسیس 

معدن در منطقه نمونه کوچکی از آن بود.

4- پایلوت چهلچای

 روستای قلعه قافه باال)مینودشت(

آمنه شهمرادی؛ کارگروهی موفق تر از فردی است.

در ابتدا که تولید صنایع دســتی فردی داشــتیم در ابتــدا فکر می کردیم خیلی خوب اســت. اما بعد از 

مدتی خســته شــدیم و پول تهیه مواد اولیه نداشتیم و نمی توانستیم محصوالت را به فروش برسانیم 

و مشکالت زیاد شــد. تصمیم گرفتیم کارگاه بزنیم و گروهی کارکنیم. برای نمایشگاه شروع به تولید 

کردیم. از پول صندوق مواد اولیه تهیه کردیم و توانستیم در 3 نمایشگاه شرکت کنیم و تمام تولیداتمان 

را به فروش برســانیم. همیشه برای شرکت در نمایشگاه مشکل داشتیم. اما وقتی کار گروهی شد در 

هر نمایشــگاه دو نفر از بچه ها شرکت کردند و به کسی فشار وارد نشد. از تجربه کار گروهی در کارگاه 

تصمیم به اداره یک اقامتگاه بومگردی به صورت گروهی گرفتیم و در یک ســال تجربه موفقی از کار 

گروهی داریم.

فاطمه زهرا شهمرادی؛ پس انداز

در ابتدا نمی دانســتم منظور از تشــکیل صندوق خرد محلی چیســت و چه فایده ای دارد. یک ســال 

به ســختی و خیلی نامنظم پول خیلی ناچیزی را در صندوق گذاشــتیم و همیشــه هم غر می زدیم که 

چرا این کار را باید انجام دهیم. اما بعدازاینکه کارگاه را تشــکیل دادیم و مواد اولیه موردنیاز را از پول 

صندوق خریدیم و درصدی از فروشــمان را دوباره به صندوق برگرداندیم متوجه شــدم پس اندازهای 

کوچک اما مستمر چقدر می تواند مفید باشد. من پس انداز کردن گروهی را یاد گرفتم.
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فاطمه خواجه؛ شناسنامه دار کردن تولیدات

در نمایشگاه وقتی دیدم مردم از داستان ما و اینکه ما که هستیم و چگونه این تولیدات را انجام داده ایم 

چقدر لذت می برند و چقدر مشــتاق می شــوند که بیشــتر بدانند و خرید می کنند و ارزش کارهایمان را 

بیشــتر متوجه می شــوند، یاد گرفتم که کارهایمان باید معرفی نامه یا شناسنامه داشته باشند و در این 

معرفی نامه هم گروهمان را معرفی کنیم و هم هدفمان را شرح دهیم.

فاطمه خواجه؛ مفهوم تقسیم کار

در جلســات زیــادی تســهیلگران تــالش کردند ما این مفهــوم را درک کنیــم اما وقتــی اولین گروه 

میهمان هایمــان بــه اقامتگاه بومگردی آمدند و ما مشــکالت زیادی در انجام کارها داشــتیم متوجه 

اهمیت کارها شــدیم. متوجه شــدم نظافت به اندازه مزه غذاها و به انــدازه برخورد با میهمانان اهمیت 

دارد. برای دفعات بعد وظایف را تقسیم کردیم و سهم برابر برای همه در نظر گرفتیم. همه کارها بانظم 

انجام شد. لبخند میهمان هایمان و آرامش خودمان نشان از درستی کارمان می داد.

فاطمه خواجه؛ همه چیز پول نیست

وقتــی ذوق و اشــتیاق و تالش گروه تســهیلگران را برای حفظ جنگل هایمان دیــدم و وقتی در تمام 

مراســم ها و جلسات ما پرتالش تر از ما مشــارکت می کردند ایمان آوردم که همه کارها برای به دست 

آوردن پول نیست. عشق باید داشته باشی و عاشق جنگل هایمان شدم.

فیروزه میردار؛ محصوالت فرعی جنگل به جای چوب

از وقتی به نمایشــگاه رفتم و دیدم که همه محصوالت جنگلی را می توان هم به صورت مستقیم و هم 

غیرمستقیم عرضه کرد به اهمیت جنگل و نگهداری آن در بهبود وضعیت معیشت خانواده ام پی بردم و 

متوجه شدم فقط چوب درختان نیست که ارزش اقتصادی دارد. قباًل فکر نمی کردم محصوالت جنگل 

قابل فروش باشــند. اما با دیدن نمایشــگاه هم یاد گرفتم چطور محصــوالت را قابل عرضه کنم و هم 

یاد گرفتم از جنگل محافظت کنم تا از محصوالت فرعی آن بتوانیم نفع به تمام روستاییان برسانیم.
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شمسی میردار؛ تأثیر رقابت در بهبود کیفیت تولید

همیشــه فکر می کردم نباید افراد جدید را وارد گروه کنیم اما از وقتی آمنه یک گروه جداگانه برای تولید 

صنایع دستی تشکیل داد و باعث شد ما بیشتر به تولید و بررسی راهکارهایی برای بهبود کیفیت و راندمان 

باال فکر کنیم. این اتفاق باعث شد یاد بگیرم رقابت باعث بهبود کیفیت و انگیزه بیشتر برای تولید است.

شمسی میردار؛ نقش ما در حفاظت جنگل ها

من قباًل اصال متوجه نمی شدم حفاظت از جنگل های هیرکانی چطور می شود به دست ما انجام شود. 

بعد از برگزاری اولین کارگاه آموزشی اکوتوریسم در اقامتگاه بومگردی تیالق و صحبت های زیادی که 

با بچه های گردشــگر داشتیم و سؤاالتی که آن ها پرسیدند من ایده ای به ذهنم رسید برای اینکه مانع 

از ورود دام ها به جنگل شــویم و بعدازآن هر روز بیشتر دانستم که نقش ما و میزان آگاهی ما چقدر در 

حفظ جنگل هایمان مهم است.

آمنه کوهی؛ اهمیت کیفیت و کارآمد بودن صنایع دستی

با شــرکت در نمایشگاه بین المللی صنایع دســتی در تهران من برای اولین بار محصوالت و تولیدات 

شهرها و روستاهای دیگر اســتان های کشور را در یکجا دیدم و متوجه شدم چقدر کیفیت و کارآمدی 

جنس تولیدشــده اهمیت دارد. بعدازآن با دوســتانم مشــورت کردیم و تولیداتی را که کارایی نداشتند 

حذف کردیم و به جای آن فکر کردیم که چه تولید کنیم که به کار آید و درعین حال کیفیت خوبی داشته 

باشد و قابل رقابت در بازار باشد.

الهام شهمرادی؛ اهمیت حفظ لباس های سنتی

از بچگی دیگر لباس های ســنتی را تن نکرده بودم. بااینکه مادرم لباس های بسیار زیبایی برای من 

و خواهــرم دوخته بود اما در صندوقچه بودند و اســتفاده نمی شــدند. حقیقت ایــن بود که ما خجالت 

می کشــیدیم آن ها را بپوشــیم و از آن ها خوشــمان نمی آمد. اما با ورود پروژه و صحبت همیشــگی 

آن ها راجع به زیبایی لباس هایمان و اهمیت حفظ این فرهنگ و ســنت بومی لباس ها را درآوردیم اما 
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نپوشیدیم. در نمایشــگاه برای اولین بار خانم ها و آقایانی را دیدیم از استان ها و شهرهای مختلف که 

لباس های بومی محلی را پوشــیده بودند و با افتخار راجع به آن ها صحبت می کردند. من و دوســتانم 

تصمیم گرفتیم در نمایشگاه ها و در اقامتگاهمان حتمًا آن را بپوشیم و به آن افتخار کنیم.

آمنه کوهی روستای قلعه قافه باال؛ درک اهمیت کار گروهی

همیشــه فکر می کردم کار به صورت انفرادی اگر انجام شــود نتیجه بهتری خواهد داشــت. هرگاه تیم 

تســهیلگری به روســتای ما می آمدند و جلســه داشــتیم و در جریان کار، گروه آن ها را می دیدم و از 

اینکه هر کدامشــان بخشی از کار را انجام می دهند و کارهایشان رأس ساعتی که می خواستند به اتمام 

می رســید، با خود گفتم حتمًا کار گروهی بهتر است که چهار سال است این ها گروهی پیش ما می آیند 

و باالخره هم موفق شده اند و گروه ما شکل گرفته است. به این باور رسیدم که کار گروهی بهتر نتیجه 

می دهد و آن را با تشکیل گروه تولید صنایع دستی امتحان کردم.

روستای کفش محله

بتول میردار؛ تغییر الگوی کشت

از روندی که پروژه طی کرد در طی ســه ســال و همه تالش هایی که کردیم و شــاید برخی به نتیجه 

نرســیدند و فقط موفقیت های مقطعی داشتند ما درنهایت به تغییر الگوی کشت روی آوردیم و خدا را 

شــکر، موفق شدیم. بااینکه هنوز دو سال اســت به کشت زعفران و گیاهان دارویی روی آورده ایم اما 

میزان درآمد حاصل از آن به تغییر وضع زندگی مان منجر شــده و عالوه بر آن، هرســال نیازی نیست 

زمین ها را شخم بزنیم و به حفظ خاک هم کمک می کنیم.

بتول میردار؛ موفقیت فقط در گروهی کار کردن است.

از وقتی که تســهیلگران ما را به ســمت تولید گروهی صنایع دســتی هدایت کردند متوجه شدم چقدر 

کارها بهتر و نتیجه بخش تر انجام می شــوند. در آن روزها ما تولیدات گروهی مان را بهتر می توانستیم 
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به فروش برســانیم چون خریدارها هم لذت بیشــتری می بردند وقتی متوجه می شدند این محصول 

گروهی تولیدشــده است. اکنون که به کشــاورزی مشــغولم همچنان معتقدم کار گروهی بهتر نتیجه 

می دهد و گروهی خانوادگی دارم و به فرزندانم همواره این را یادآور می شوم.

زهرا کوهی )گروه دارکوب سیاه(؛

یاد گرفتم که همه چیز را برای خودمان نخواهیم. این درس بزرگ را از خانه ناخدا گرفتم. اما ماجرای 

خانه ناخدا از کجا شروع شد؟ من چون عضو گروه دارکوب سیاه بودم این فرصت پیش آمد که به قشم 

بــروم. دیدن تجربه هــای گروه های دیگر جالب و آموزنده بود. ناخدا تنهــا به فکر خودش نبود بلکه 

دغدغه همه مردم روســتا را داشت. ناخدا می گفت هیچ گردشگری تابه حال در خانه من شام نخورده 

است، چون اگر ناهار میهمان من بود برای شام به خانه دیگر اهالی روستا باید می رفت. 

تابه حال حیوانات و محیط زیســت برای من اهمیتی نداشــتند اما از وقتی در قشم فعالیت و حساسیت 

مردم نسبت به الک پشت های پوزه عقابی را دیدم و داستان حفاظت ده ساله شان را شنیدم، برایم مهم 

شده اند. باید برای حفظ قرقاول ها و کبک ها کاری کنیم.

روستای ده چناشک 

شهربانو طوسی؛

تعریف »گروه« و کار گروهی را یاد گرفتم. توانایی های خودم را شــناختم و به خودم ایمان پیدا کردم و 

توانستم خودم را به خانواده نیز ثابت کنم و اعتماد آن ها را جلب کنم. تغییر الگوی کشت را من از پروژه 

یاد گرفتم و متوجه شدم کاشت گندم و جو شخم هرساله ما چه آسیبی به زمین و خاك و پوشش گیاهی 

منطقه می زند. جنگل را دیدم و شــناختم و متوجه شدم حفاظت از این جنگل چقدر اهمیت دارد. یاد 

گرفتم از ابتدا یك محصول جدید را به صورت عمده وارد نکنم بلکه ابتدا کشت آزمایشی انجام دهم و 

اگر نتیجه خوبی داشــت آن ها را گسترش دهم. یاد گرفتم کشت تک محصولی نداشته باشم و چندین 
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محصول را در زمین هایم بکارم و این باعث شــده اقتصاد خانواده ام خیلی تغییر کند. پس انداز کردن و 

تأمین هزینه های کارهای گروهی را از طریق تشکیل صندوق های خرد یاد گرفتم. بااینکه از ابتدا فکر 

می کردم این صندوق شکست می خورد اما اکنون ما سه صندوق در روستا داریم و بسیاری از مشکالت 

مالی کشاورزان عضو صندوق ها با همین پول های کم حل می شود. 

شهربانو طوسی؛ از شکست نترسیم

از ابتدا که پروژه وارد روســتای ما شــد و گروه ارویس شــکل گرفت، ما کارهای بسیاری انجام دادیم 

و شکســت خوردیم. ابتدا صنایع دســتی و نمد تولید کردیم و در فروش به مشکل خوردیم نتوانستیم 

ادامه دهیم. بعدازآن وارد گردشــگری و احداث اقامتگاه بومگردی شدیم اما در آنجا هم نتوانستیم. با 

همراهی دائمی تسهیلگران و صحبت ها و جلسات به کشت زعفران و گل گاوزبان رو آوردیم و کم کم و 

در طی سه سال تالش طعم خوش پیروزی را چشیدیم. یاد گرفتم از شکست ها ناامید نشوم و راه های 

دیگر را امتحان کنم.

لیال طوسی؛ ده چناشک

صنایع دســتی از بین رفته بود. با آمدن پروژه، دوباره تولید صنایع دســتی را شروع کردیم. تولید لباس 

محلی، پادری، سفره قند را شروع کردیم. اما بعد از مدتی فروش محصوالت ما سخت شد. ولی گروه 

را حفظ کردیم.صندوق را ابتدا با 5 هزار تومان و یک حق ورودی 50 هزار تومانی شروع کردیم. اآلن 

خوب پیش رفته اســت و به جایی رســیده که به اعضا وام می دهیم. تولید صنایع دستی و کارگروهی و 

درست کردن صندوق برای آینده خودم، گروه و روستا می تواند خوب باشد و پایدار بماند.
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پیوست 1

معرفی پایلوت های پروژه

پایلوت فریرود-زیلکی رود در استان گیالن )حوزه 22 و 23(:

مســاحت این حوزه حدود 30 هزار و 311 هکتار اســت که 92 درصد آن دارای چشــم انداز جنگلی و 

بقیه دارای چشم انداز مرتعی و کشاورزی است. موقعیت جغرافیایی این حوزه شهرستان های رودبار 

و ســیاهکل در جنوب اســتان گیالن می باشــد. گونه های مهم جانوری آن خرس قهوه ای، پلنگ، 

شــنگ، مرال و شوکا، و گیاهی شمشاد، ســرخدار، انجیلی، گیالس وحشی، بارانک و ملج هستند. 

جمعیــت این حــوزه جمعیت 1 هزار و 324 نفــر در قالب 384 خانوار و 20 روســتای دایمی و موقت 

می باشــد. تولید چوب در اراضی کشــاورزی، برنجکاری، دامداری، باغداری و کشاورزی ارگانیک از 

منابع مهم درآمد مردم محلی هستند. 

مهمترین عوامل تهدیدکننده چشم انداز جنگلی و تنوع زیستی آن در این حوزه عبارتند از: شاخه زنی، 

کت زنی، برداشت بیرویه چوب برای مصارف روســتایی، پسماند روستایی، چرای بیرویه دام، شکار 

غیرمجاز و حریق در جنگل.

پایلوت دوهزار-سه هزار در استان مازندران )حوزه 33 و 34(:

مســاحت این حوزه 76 هزار و 11 هکتار اســت اما تنها حدود نیمی از منطقه دارای پوشــش جنگلی 

می باشــد. این حوزه در جنوب شهرستان تنکابن، غرب استان مازندران واقع است.  گونه های مهم 

جانوری آن خرس قهوه ای، پلنگ، سیاه گوش، شنگ، مرال، شوکا، پازن و گیاهی شمشاد، سرخدار، 

انجیلی و ملج می باشــد. جمعیت حوزه 4 هزار و 776 نفر در قالب 1 هزار و 149 خانوار و 60 روستای 

دائمی و موقت می باشــد. منبع عمده معیشــت در این منطقه فعالیت های توریستی است. منبع مهم 

دیگر درآمد در منطقه فعالیت های دامداری اســت که در اغلب روستاها رایج است که اغلب به جنگل 
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وابسته است. در روستاهای پایین بند منطقه کشت برنج و باغات مرکبات، کیوی و چای وجود دارد.

مهمترین عوامل تهدیدکننده چشــم انداز جنگلی و تنوع زیســتی آن در این حوزه عبارتند از: احداث 

جاده، گســترش ویالســازی، ســاخت و ســاز بی رویه، بهره برداری از معدن، دپوی زباله، برداشت 

غیرمجاز از منابع جنگل، چرای بیرویه، توســعه استخرهای پرورش ماهی، رها شدن انواع پسماند، 

گردشگری ناپایدار در منطقه و شکار غیرقانونی

پایلوت بلیران در استان مازندران )حوزه 53(:

مســاحت این حوزه 20 هزار و 605 هکتار بوده و در جنوب شهرســتان آمل اســتان مازندران و میانه 

جنگلهای هیرکانی واقع می باشــد. این حوزه، زیســتگاه گونه های مهم بین المللی جانوری شــامل 

پلنگ، خرس، شــوکا، مرال و شــنگ و گیاهی شامل شمشــاد، آزاد، ملج، گیالس وحشی و بارانک 

است. جمعیت این حوزه 13 هزار و  58 نفر در قالب 2 هزار و 402 خانوار و 9 روستا است. کشاورزی 

و دامداری دو ممر عمده درآمد ساکنین است. 

مهمتریــن عوامــل تهدیدکننــده چشــم انداز جنگلی و تنــوع زیســتی آن در این حــوزه عبارتند از: 

سرشاخه زنی، کت زنی، قطع درختان، چرای دام، وجود دامسرا به صورت پراکنده در کل حوزه، شکار 

بی رویه، حضور متراکم گردشگر در حاشیه روستاها

پایلوت چهل چای در استان گلستان )حوزه 92(:

مســاحت این حــوزه 25 هزار و 680 هکتار بوده و اغلب آن کوهســتانی اســت. این حوزه در جنوب 

شهرســتان مینودشت در استان گلستان و شرق جنگلهای هیرکانی واقع می باشد. این حوزه زیستگاه 

گونه های مهم بین المللی از جانوری و گیاهی شــامل پلنگ، خرس و شــوکا، ســفیدپلت، سرخدار، 

گردوی جنگلی و انجیلی است.

جمعیت حوزه 13 هزار و  827 نفر در قالب 2650 خانوار و 26 روســتا می باشد. کشاورزی و دامداری 
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دو منبع مهم درآمد ساکنین است. نوغانداری و باغداری از دیگر منابع مکمل تامین معیشت هستند. 

مهمترین عوامل تهدیدکننده چشــم انداز جنگلی و تنوع زیســتی آن در این حــوزه عبارتند از: تغییر 

کاربــری اراضی، چرای بی رویه، حریق، تغییر اقلیم، خشکســالی، شــکار، از بین رفتن یکپارچگی 

زیستگاه، ورود آالینده ها به منابع آب، برداشت غیرمجاز از منابع آب، فرسایش خاک، رانش و لغزش 

زمین.
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