که میگوید "قویترین همه چیز را میگیرد" باید با قوانینی عادالنه جایگزین شود
تا جایی برای فقرا نیز در این آزاد راه وجود داشته باشد .
به همین صورت ،بازارهای محلی ،ملی و منطقه ای نیاز به قوانین منطقی دارند
که از منافع فقرا حمایت کند .بدون چنین کنترلی ،ثروتمندان به راحتی میتوانند
شرایط را به نفع خود تغییر دهند .تأثیر منفی سرمایه داری یک طرفه هر روز قابل
مشاهده است :در شرکتهایی که کارخانه های خود را درکشورهایی قرار میدهند
که کارگر ارزان ) از جمله کودکان( میتوانند بسادگی مورد سوء استفاده قرار بگیرد
تا سود بیشتری تولید شود؛ در ش��رکتهایی که آب ،هوا و محیط زیست را آلوده
میکنند تا سود بیشتری کسب کنند؛ در بازاریابی فریبنده و کمپینهای تبلیغاتی
که محصوالت مضر و یا غیرضروری را تبلیغ میکنند.
ما تصمیم گرفتیم به مردم فقیرکمک کنیم تا بتوانند کسب و کار بسیار کوچکی
برای خود شروع کنند .دستیابی به سرمایه حتی در مقیاس بسیار کوچک آن نیز
میتواند تأثیر بزرگی روی زندگی انسانها داشته باشد .با گذشت زمان ،بسیاری از
فقرا میتوانند با س��رمایه کمی که کس��ب و کار اجتماعی برای آنها فراهم میکند
تجارت موفقی مانند یک مزرعه کوچک،یک کلبه بوم گردی ،یک کارگاه صنایع
دستی ،تولید محصوالت و قطعات خرد صنعتی و یا یک مغازه کوچک راه بیاندازند
و خود و خانواده شان را از فقر نجات دهند.
آنچه در ادامه می خوانید تجربه آغاز کس��ب و کار بوم کلب��ه ()Ecolodgeدر
روستای ده سیف از تکابات بخش شهداد استان کرمان است.
بوم کلبه مکانی است برای اقامت گردشگران در یک منطقه که برای افراد عالقه
مند به گردشگری طبیعت طراحی شده است .در یک بوم کلبه ،اقامت گردشگر
مهم است اما آنچه بسیار اهمیت دارد منافع محیط زیستی و جامعه محلی است.
ویژگی که بوم کلبه را از هتل ها و مهمانپذیرها متمایز می کند ،مالکیت و مدیریت
آن توسط جامعه محلی است .این خانه ها توسط مردم محلی ،با استفاده از مصالح
محلی که در منطقه یافت میشود و غالبا به شیوه سازگار با طبیعت و اقلیم منطقه
ساخته می شود و البته مهمانانش نیز به این اصول ،معتقدند.
یک بوم کلبه ،تاثیر محیط زیس��تی مثبتی دارد در قیاس با گردشگری انبوه که
معموال آس��یبهای جدی به س��یمای طبیعت منطقه وارد آورده و عواقب محیط
زیستی را به همراه دارد.
بوم کلبه به گردشگر چیزی فراتر از یک اتاق پیشنهاد می دهد:
(طبیعت)
• بوم کلبه در یک منطقه دارای ارزش طبیعت گردی در روستایی با فاصله کم از اثر
طبیعی یا تاریخی واقع می شود و در نتیجه تحت تاثیر آلودگیهای شهری مانند
سرو صدا ،دود ،ترافیک و سیمای مصالح مدرن نیست.
• مدیریت پایدار آب را به گردشگران نشان می دهد.
• بهره وری خردمندانه از زمین را نمایش می دهد.
• غذای سالم برای مهمانان فراهم می کند.
• از گونه های گیاهی ،جانوری و تنوع زیستی حمایت و حفاظت می کند.
بنا و معماری
• در بنای بوم کلبه از مصالح موجود در منطقه استفاده می شود.

• ویژگیهای معماری بوم کلبه متناسب با اقلیم منطقه است.
• در بنای بوم کلبه از نیروی کار محلی و دانش معماری بومی استفاده می شود.
• بوم کلبه متناسب با معماری سنتی منطقه است.
• تعداد اتاقهای بوم کلبه کم است( .به طور متوسط  10اتاق)
• از سیستم حمل و نقل محلی تا حد ممکن استفاده می شود.
• در بوم کلبه از انرژی های نو و شیوه های بازیافت زباله و ضایعات استفاده میشود.
• از مواد غیر شیمیایی و طبیعی برای خانه داری و نظافت استفاده می شود.
فرهنگ و جامعه محلی) گردشگر با حضور در جامعه محلی میتواند:
• از خوشامدگویی و استقبال و مهمان نوازی جامعه محلی لذت ببرد.
• مهمان یک خانواده محلی می ش��ود و از ارتباط با ایش��ان درباره مردم روس��تا
میآموزد.
• زندگی روستایی را برای چند روز تجربه می کند.
• از غذای محلی که تا حد ممکن از محصوالت محلی س��الم تهیه شده ،استفاده
می کند.
• بوم کلبه نیروی کار محلی را به کار می گیرد و مکان مناسبی برای فعالیت زنان
و جوانان روستایی است.
• با اقامت در بوم کلبه ،به احیای فرهنگ و اعتم��اد به نفس جامعه محلی کمک
میکند و ایشان را به زندگی در روستایشان تشویق می کند.
• همراه یک راهنمای محلی ،روستاگردی می کند و از زیباییهای روستایی لذت
ببرد.
• قصه های شیوه زندگی قدیم را از زبان بزرگترهای روستا بشنود.
• با اقامت در بوم کلبه ،توسعه اقتصاد پایدار روستایی تشویق می شود.
با این ایده بود که پس از مطالعه و بررس��ی پتانس��یلهای موجود و داراییهای
منطقه ،به جامعه محلی ده سیف ،پیشنهاد راه اندازی اولین بوم کلبه را دادیم.
مردم به رغم آگاهی از منافع این کار ،در ابتدای امر ترس��یدند .چون کوچکترین
اشتباه و حرکت نسنجیده به معنای از بین رفتن خودشان و فرزندانشان بود .منشا
این ترس ،نداشتن همراه ،دلسوز ،راهنما و مشوق طی سالیان دراز بود که اعتماد
به نفسشان را از بین برده بود.
همس��رم و من ،با کمال میل این نقش را بر عهده گرفتیم که دوستش��ان باشیم.
جمع آوری اطالعات ،آگاهی دادن به ایشان ،آموزش ،ارتباط دادن ایشان به افراد
متخصص ،همراهیشان و دوستی با ایشان به نحوی که عضو خانواده شان شدیم.
این کار با پروژه های ب��زرگ آن چنانی ک��ه در فاصله نمایش ه��ای رنگارنگ و
گزارشهای مثبت به پایتخت ،وقتی برای مردم محلی ندارند ،امکانپذیر نیست.
راز این کار ،زندگی با مردم ،گوش دادن به ایشان ،یاد گرفتن از ایشان ،احترام به
ایشان و تجربه شان ،درک سختی و پیچیدگی معاششان ،تمرکز بر ایشان و جلب
اعتماد و دوستی شان در طوالنی مدت است ،از ایش��ان شدن ،از ایشان بودن و با
ایشان ماندن به رغم هر آنچه رخ دهد .کسی که با ایشان بخندد ،کسی که با ایشان
بگرید.
امسال مردم روستای ده سیف کسب و کار خود را آغاز کرده اند و چشم انتظار شما
هستند تا با خود صفا ،صمیمیت و اشتیاق بیاورید و امید به آینده.
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