ﻣﻌﺠﺰه ی ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ زﯾﺎران
اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎران را ورق ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎﻧﯽ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز در ﺗﺐ وﺗﺎب اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮد،ذﻫﻦ و ﺗﻮان
ﻣﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ در زﯾﺎران اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﻮع ﺧﻮدش ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ:
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب زﯾﺎران از ﮐﻮه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﻻن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻠﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺮای
زﯾﺎران ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ زﯾﺎران ،ﺳﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﯾﺎران ،ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎم
ﻋﻤﻮﻣﯽ و … .
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟
درﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ در آن دوران ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺒﺮان ﺧﯿﻠﯽ از
ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺖ و روﺣﯿﻪ ی ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻓﻘﺪان آن در زﯾﺎران ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮه ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدش را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺣﻔﺎری ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﻬﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن روز ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ
را ﻧﺼﯿﺐ زﯾﺎران ﮐﺮد.
اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎران رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و اﺣﺴﺎس
ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﻣﺮدﻣﯽ و
روﺣﯿﻪ ی ﺟﻬﺎدی اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮی آﺑﺎد
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

