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  :مقدمه

  مروری بر تحوالت نظری و شواهد تجربی  -1
های نظری و دستاوردهای تجربیات علمی در زمینه توسعه ملی، از دوران پایان  مجموعه کوشش

انگر تحوالت گسترده و عمیقی در باب نحوه نگرش به بخش جنگ جهانی دوم تا امروز، نمای
دهندۀ آن است که افکار صاحبنظران و  شواهد موجود نشان. کشاورزی و توسعه روستایی است

 به شدت تحت تأثیر فضای 1960 و اوایل دهه 1950ان اقتصاد و توسعه در دهه گذار سیاست
» رشد اقتصادی«نظر عمومی بر روی هدف  قرار داشته و نوعی توافق در حد اتفاق» جنگ سرد«

در چارچوب این رویکرد اقتصادی . به عنوان شاخص یکتای توسعه ملی قابل مشاهده است
گذاری و کمک  انداز، سرمایه شد که با تکیه صرف بر ترکیب صحیحی از پس محض، تصور می

  . شوندتوانند به هدف رشد مستمر اقتصادی نائل نیافته می خارجی، کشورهای توسعه
 قرار داده شده است، (Development)البته بدیهی است که توسعه که به لحاظ مفهومی معادل 

های نظام اجتماعی است و  های همزمان کمی و کیفی در عرصه همه زیر سیستم ناظر بر دگرگونی
غییرات شد که با ایجاد ت پردازان و مدیران توسعه پنهان نبود اما تصور می این نکته از دید نظریه

سیاست، فرهنگ و (های نظام اجتماعی  دار در عرصه زیرسیستم اقتصاد، سایر زیرسیستم معنی
 این طرز تلقی مسلط به )1( .و در نتیجه کل جامعه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت) اجتماعات

  .ای شفاف در بیان آرتور لوئیس متجلی گشته است گونه
با رشد اقتصادی است که . ز بردگی و فقر رهایی یابدسازد که ا رشد اقتصادی بشر را قادر می«

یابد و   در هزار کاهش می30 در هزار به 300رود نرخ مرگ و میر نوزادان از  قحطی از بین می
کند یا آبله،  ر در هزار تقلیل پیدا میف ن10 نفر در هزار به 40ها از  میزان مرگ و میر سایر گروه

روند و بدین ترتیب حیات انسان  ن، جزام و سل همه از بین میماالریا، کرم روده، تب زرد، طاعو
  )2(».گردد از قید مخاطرات طبیعی آزاد می

انداز کل  او معتقد بود که برای تحقق تمامی این دستاوردها و تحوالت کافی است که نسبت پس
   )3(.  درصد برسد15 تا 12 درصد موجود به 5 تا 4به درآمد ملی از سطح 

 .سازی برای توسعه به غفلتی شگرف منتهی گردید دیشی افراطی در زمینه شاخصان این ساده
این غفلت عبارت از نامطلوب انگاشتن جامعه روستایی و فعالیت  غالب و مسلط حاکم بر آن 

  : گشت یعنی کشاورزی بود که برای آن سه توجیه اساسی مطرح می
ی حاکم بر آن به هیچ وجه قادر این بخش با ساختار معیشتی نظام تولید: به لحاظ عینی -

ای همپای بخش صنعت و در نتیجه کمک به رشد فزاینده و مستمر  به خلق ارزش افزوده
 و این سنگ بنای آن چیزی است که سید حیدر نقوی آن را قانون )4(اقتصادی نبود

  .اساسی توسعه اقتصادی نامیده است
سوادی اکثریت  ز فقر گسترده، بیجامعه روستایی به واسطه برخورداری ا: به لحاظ ذهنی -

زند به  انگیز را رقم می ای از شرایط که وضعیتی رقت قریب به اتفاق ساکنین و مجموعه
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ماندگی و مایه برانگیختن  عنوان نماد تمام عیاری از دوران استعماری با همه مظاهر عقب
 گرفته شده بایست یکسره نادیده احساس حقارت در میان روشنفکران بود و بنابراین می

 )5(.و کنار گذاشته شود
ناظر بر یک طرز تلقی و برداشت » قانون اساسی توسعه اقتصادی«: به لحاظ تئوریک -

 حجم عظیم و ،داد در این بخش عمومی در سطح جهان بود که از یکسو نشان می
تواند  ای از بیکاری پنهان وجود دارد بطوریکه خروج این نیروی عظیم می دهنده تکان
ترین نقصانی در تولید  ای صنعت مدرن را به گردش درآورد بدون آنکه کوچکه چرخ

کشاورزی رخ دهد و از سوی دیگر نمایانگر آن بود که پیوندهای پیشین و پسین بسیار 
وجه قابل مقایسه با بخش صنعت با نیروی محرکه  های این بخش به هیچ ناچیز فعالیت

  )6(. ودناشی از پیوندهای عمیق آن نخواهد بعظیم 
های به ظاهر عینی که به  های ناشی از ایده در آن زمان کمتر کسی درباره صحت استنتاج

شدن  داد اما بعدها با مطرح شوند به خود تردید راه می لحاظ ذهنی و تئوریک نیز تایید می
شمار تردیدهایی تا مرز انکار کامل  شناختی و نیز شواهد تجربی بی برخی مالحظات روش

ها و پیامدهای ناشی از آن  هایی از این تحول در نگرش زبور بوجود آمد ذیالً به نمونهموارد م
  .شود اشاره می

  
  علیت یا همزمانی  -1

های انسانی، میزان انباشت  ای به وضعیت سرمایه در آن زمن بدون کوچکترین اشاره
ستثمار ها به امور زیربنایی و باالخره نقش ا ، میزان تعهد دولتیهای فیزیک سرمایه

نیافته موضوعیت داشته به  های متمادی در کشورهای توسعه امپریالیستی که برای سال
واسطه ساختار تولیدی مسلط واقعاً موجود آن دوران، کشاورزی معیشتی و به واسطه آنکه به 

نیافته در جامعه روستایی   درصد کل جمعیت در کشورهای توسعه75طور متوسط بالغ بر 
ها و  شد که گویی کشاورزی دلیل و علت همه این نابسامانی چنین وانمود میاستقرار داشته، 

دار شود، تصاویری به غایت غیرمتعارف  هاست و برای آنکه چنین تصوری معنی ماندگی عقب
های ذاتی  هایی از قبیل محدودیت گزاره. شد از بخش کشاورزی و جامعه روستایی ارائه می

ایی در برابر اقداماتی که به درآمد بیشتر ایشان منجر بخش کشاورزی، مقاومت مردم روست
  شد، تن دادن به زندگی در سطح حداقل معیشت و احساس رضایت نسبت به آن وضعیت، می

 از جمله مواردی بود که به کرات ...مقاومت در برابر پذیرش دستاوردهای جدید علمی، فنی و 
است که اقتصاددانانی مانند روزن  در چنین فضایی )7(. گشت و در سطح وسیع مطرح می

، فی )1961(، جرگنسون )1954(، سایستوفسکی )1954(، آرتور لوئیس )1943(اشتاین رودن 
از بخش کشاورزی و جامعه روستایی انتظاری در حد منبعی برای عرضه ) 1961(ورانیس 

   )8(.ترکردند و نه بیش ها یاد می نیروی کار فراوان و انتقال مازادهایش به سایر بخش
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های متدلوژیک و   اقتصاددانان توسعه به تدریج در قالب،در مواجه با این رویکرد غالب
با مطرح کردن مفهوم گناه ناشی از ) 1377(تجربی واکنش نشان دادند از جمله پومفرت 

همزمانی توضیح داد که رابطه ادعا شده میان سطح توسعه ملی و وضعیت بخش کشاورزی و 
توان برای آن رابطه  یش از یک همزمانی صرف نیست و به هیچ وجه نمیجامعه روستایی ب
های وسیع میدانی خویش  با اتکا به پژوهش) 1366( و نیز تئودور شولتز )9(. علی تصور نمود

به روشنی نشان داد که اساساً کشاورزی سنتی خود قربانی ساخت مسلط سیاسی، اجتماعی، 
رده است که اتخاذ الگوی تولید و زندگی معیشتی را اقتصادی است که شرایطی را بوجود آو

ناپذیر ساخته است و اتفاقاً کشاورزان حتی در چنین شرایطی عملکرد اپتیم دارند و  اجتناب
به این ترتیب با مطرح کردن پارادوکس تولید بهینه همراه با ارزش افزوده بسیار ناچیز، نشان 

اور رایج نسبت به وضعیت بخش کشاورزی بایست در جهت عکس ب داد که جهت علیت را می
   )10(.و جامعه روستایی و رابطه آن با سطح توسعه ملی در نظر گرفت

  
  مسأله پیوندها  -2

این بود که بخش کشاورزی از ) 1958(ایده محوری در نظریه رشد غیرمتوازن آلبرت هریشمن 
وردار است و به همین های گوناگون فعالیت برخ کمترین پیوندهای پیشین و پسین در بین رشته

بینی  پیش. تواند نقش بخش پیشرو را داشته باشد خاطر ادعا شد که بخش کشاورزی نمی
های جدید از طریق  کننده فعالیت ایجادهای مستقیم  هریشمن این بود که به دلیل فقدان محرک

   )11(. دای درنهایت موجب نابودی بخش کشاورزی خواهد ش آثار ارتباطی، برتری صنایع کارخانه
با استفاده از تکنیک داده، ستانده و مطالعه ارتباطات تولیدی بخش کشاورزی و ) 1994(فوگل 

 کشورهای در حال توسعه کم درآمد سرانه حقیقی  ای آن در مورد گروه ستانده نیز ارتباطات داده
، هند )1981(، لسوتو )1976(، کنیا )1976(مصر : شامل) 1980به قیمت ثابت (زیر پانصد دالر 

و کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط ) 1970(و سریالنکا ) 1976(، اندونزی )1977(
، آفریقای جنوبی )1980(، کامرون )1975(، بوتساوانا )1980( دالر شامل مراکش 1000 تا 501بین 

ه با درآمد و کشورهای در حال توسع) 1970(و کلمبیا ) 1970(، مالزی )1968(، کره جنوبی )1972(
، ساحل عاج )1983(، تونس )1981(ترکیه :  دالر شامل1500 تا 1001باال یا درآمد سرانه متوسط 

 دالر 3000 تا 1500و کشورهای جدیداً صنعتی شده با درآمد سرانه بین ) 1975(و اکوادور ) 1980(
و ) 1981(ستان و له) 1980(، مکزیک )1977(، شیلی )1975(، برزیل )1970(ایران : آمریکا شامل

و ) 1984(و قبرس ) 1984( دالر شامل ونزوئال 5000 تا 3000کشورهای با درآمد سرانه بین 
و ایتالیا ) 1975(شامل اسپانیا ) دالر هزار 8 تا 6(یافته با درآمد سرانه باال  کشورهای توسعه

ان داده است که یافته با درآمد سرانه باال، نش به عنوان کشور توسعه) 1982(و آمریکا ) 1980(
صد در صد بسته باشد، مصداق دارد و در هیچیک که  معیشتی  درادعاهای هریشمن فقط و فقط

های به کلی  های متعدد کشورهای جهان با وضعیت و درباره هیچیک از گروهاز موارد دیگر 
من  و این دقیقاً تائید مجدد کار برجسته آدل)12(. متفاوت، از نظر سطح توسعه مصداق ندارد
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 واسطه وابستگی نهادی داد بخش تولید کشاورزی و جامعه روستایی به بود که نشان می) 1984(
های اقتصادی هر قدر مورد تشویق بیشتر قرار گیرند عمالً تقاضای بیشتر   به سایر بخش و تولیدی

خش های اقتصادی تشویق شده است و متقابالً هر قدر تقاضا برای تولیدات این ب برای سایر بخش
های صنعتی وابسته بیشتری  افزایش یابد منشأ پیدایش فعالیت) عرضه محصوالت روستایی(

 و نتیجه گرفته بود که تحت شرایطی بخش کشاورزی به راحتی خواهد توانست )13(.خواهد شد
  .نقش بخش پیشرو را در توسعه ملی ایفا نماید

  
  نیروی کار مازاد -3

 مازاد در بخش کشاورزی اکثریت اقتصاددانان توسعه درباره وجود دریای بی پایان نیروی کار
 و ضای از فرو اند و باز در این زمینه هم با مطرح کردن مجموعه  بحث کرده1950 و 1940های  دهه
های صنعت و  ها و در راستای فضای احساسی حاکم بر آن دوران درباره بخش فرض پیش

 مناسب جهت تحقق توسعه اقتصادی را های داوری در باب سیاست کشاورزی نوعی دیگر از پیش
اساس . گمان در این میان اثرگذارترین نظریه به آرتور لوئیس تعلق داشت بی. شکل بخشیدند

تئوری وی توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار، که در کتابی به همین نام انتشار یافت، 
یافته عرضه نیروی کار نسبت به ن بر این ایده استوار بود که در بسیاری از کشورهای توسعه

  .پذیر است های جاری دستمزد کامالً کشش نرخ
رغم آنکه  علی(سازد  های اقتصاد معیشتی مطرح می بر این اساس لوئیس نکاتی را درباره ویژگی

توان معیشتی در نظر گرفت و نه کل  مکرر تصریح کرده بود که نه لزوماً کل بخش کشاورزی را می
ن، عمالً همه آنچه که وی در باب اقتصاد معیشتی گفته بود بر بخش بخش صنعت را مدر

از جمله اینکه معموالً کشورهایی با چنین ) نیافته تحمیل گشت کشاورزی کشورهای توسعه
ساز نامحدود شدن عرضه نیروی  اقتصادی از نرخ رشد جمعیت قابل توجهی برخوردارند که زمینه

دهد که چگونه در یک فضای بسیار روشن  ب وی توضیح میبه این ترتی شوند و کار غیرماهر می
انباشت سرمایه، پیشرفت تکنولوژیک و سرانجام توسعه اقتصادی رقم خواهد به لحاظ تئوریک، 

  : اندازم در اینجا بدون هیچ بحثی، مروری بر مجموعه مفروضات تئوری لوئیس می. خورد
  .ی در حد صفر استفرض شده بود بازدهی نهایی عامل کار در بخش کشاورز -
فرض شده بود به واسطه ساختار ویژه نهادی بخش کشاورزی، اساساً کارگران مزارع  -

 .کنند متوسط تولید خود را مصرف می
های الزم مانعی موقتی و بسیار کم اهمیت و تبدیل  فرض شده بود که کسب مهارت -

 .کارگران غیرماهر به ماهر بسیار راحت انجام خواهد شد
گذاری خواهد   که همه مازادهای انباشته شده در بخش مدرن سرمایهفرض شده بود -

  )14(.شد
نیافته به واسطه قدرت و توان تولید  فرض شده بود بخش مدرن در اقتصادهای توسعه -

 .ای مورد نیاز خود قادر به جذب کارگران بخش سنتی است کلیه کاالهای سرمایه
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یافته است  سطح با اقتصادهای توسعهفرض شده بود که بخش مدرن دارای تکنولوژی هم  -
افتد و بنابراین فرض شده بود که  زیرا فرآیند انتقال تکنولوژی به صورت کامل اتفاق می

کننده تکنولوژی با ضرایب مشابه کشورهای  ضرایب فنی تکنولوژیک کشور دریافت
 .کننده آن یکسان خواهد بود ارسال

ت مدرن بدون تحمیل هزینه ارزی محقق آال فرض شده بود که کل فرآیند انتقال ماشین -
آید و یا خود  شود و بخش نوین یا به صورت هدیه به کشور توسعه نیافته می می

 .گذار خارجی اقدام به مهاجرت به کشور مزبور خواهد کرد سرمایه
 .آالت هم هیچگونه هزینه حمل و نقل ندارد فرض شده بود که انتقال ماشین -
ای به نام استهالک  ت منتقل شده عمر ابدی دارد و پدیدهآال فرض شده بود که ماشین -

 .درباره آنها موضوعیت ندارد
راز با تولیدات ت و باالخره فرض شده بود که تولیدات صنعتی ناشی از این فرآیند هم -

جهت نیست که  بی. صنعتی کشورهای پیشرفته قابلیت صدور و ایجاد منابع ارزی دارند
د که پس از جنگ جهانی دوم حتی یک کشور در حال کن پروفسور مائور تصریح می

  )15(. توسعه نیز نتوانسته است از مدل لوئیس در فرآیند توسعه خود استفاده نماید
گانه مزبور مجموعه وسیعی از مالحظات و  های غیرمتعارف سه اندیشی عالوه بر سهل

ی گرفتن و های قابل تأمل دیگر نیز وجود داشت که در اصول، نیازمند جد دغدغه
المللی آن روز، آنها هم ابزاری برای توجیه رهاسازی   بین–اندیشی بود اما در فضای ملی  چاره

و » روند نزولی رابطه مبادله«جامعه روستایی و بخش کشاورزی شدند که در این میان ایده 
رکز های مربوط به پارادایم وابستگی از بقیه مهمترند و ویژگی مشترک هر دو تم طیف نظریه

چون و  اندازهای ناامیدکننده تکیه بر جامعه روستایی و بخش کشاورزی و ضرورت بی بر چشم
  .چرای تکیه بر صنعت بود

رویکرد رشد محور و شهرگرای صنعتی شدن به این ترتیب مبنای همه اقدامات و الگوی 
ز آثار رغم دستیابی به اهداف کمی مورد نظر هیچیک ا راهنمایی تخصیص منابع شد اما علی
به تعبیر رابرت مک نامارا رئیس وقت بانک جهانی، . پیامدهای مورد انتظار حاصل نگشت

علی رغم دستیابی کشورهای توسعه نیافته عموماً هدف دستیابی به میانگین رشد مورد نظر 
شت گترین جلوه غفلت از اجتماع ظاهر   محقق ساخته اما فوری1960 و 1950های  را طی دهه

آثار اجتماعی دستیابی به اهداف رشد به حدی رو به انحطاط رفت و تعداد «: نویسد وی می
افرادی که وضعشان تغییر نکرد آنقدر زیاد بود که دستاوردهای ساده آماری مربوط به آن 

 به عبارت دیگر به دنبال دو دهه متوالی توسعه که با )16(» .ای یافت کننده گمراه هدف خصلت
شد افزایش در تولید ناخالص ملی سرانه با افزایش بیکاری،   مینظارت سازمان ملل دنبال

. داد توأم شد سوادی نشان می  قحطی و بی،افزایش نابرابری و فقر که خود را در سوء تغذیه
بخش کشاورزی به اعتبار آثار نامطلوب   اما عالوه بر اینها غفلت از جامعه روستایی و)17(

های  ها و ناامنی ران مشروعیت و تشدید ناپایداری که عمدتاً به صورت بح)18(فرهنگی 
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 تشدید بحران اقتصادی به واسطه افزایش بسیار شدید )19(. سیاسی اجتماعی منعکس گشت
 و از همه مهمتر )21(ساالری دولتی  سازی و ناکارآمد کردن نظام دیوان  منفعل)20(گرایی  مصرف

 مورد )22(ستایی و بخش کشاورزی عدم تحقق انتظارات کالسیک توسعه ملی از جامعه رو
ماندگی و   چیزی جز تشدید عقبعواملتوجه قرار گرفت و طبیعی است که برآیند همه این 

  )23(.وابستگی نبود
  

  دوران عذرخواهی و بازنگری
 ادامه یافت 1970 آغاز شد و تا اواسط دهه 1960ای که از اواخر دهه  در ادبیات توسعه مرحله
وجه اختصاص به اقتصاددانان   به هیچ)24(اند و این   بازنگری خواندهرا دوران عذرخواهی و
این زمینه صاحبنظران توسعه سیاسی مانند هانتینگتون و نلسون،  توسعه هم ندارد و در

پردازان توسعه و ارتباطات مانند دانیل لونه و ادریت راجرز نیز مانند  شناسان و نظریه جامعه
وجه  بندی رسیدند که رویکرد رشد محور و شهرگرا به هیچ عاقتصاددانان توسعه به این جم

اما واکنش اقتصاددانان . نتوانسته است انتظارات متعارف را در عرصه توسعه برآورده سازد
 مبتنی بر این است که روستا در این میان استدالل گروهی. تر بود توسعه به غایت گسترده

نیافتگی از قبیل  مترین نمودهای توسعهگاه اصلی و جایگاه درست برخورد با مه تجلی
 .هاست وابستگی غذایی، فقر، رشد فزاینده جمعیت، بحران محیط زیست و انواع نابرابری

های این بخش به عنوان بخش پیشرو  تودار و جون رابینسون شوماخر گروهی دیگر بر قابلیت
یوندهای وسیع در توسعه ملی تأکید کرده و نقش محرکه عظیم این بخش را به واسطه پ

 و ])1994(و فوگل ) 1984(، آدلمن )1953(وانیر [اند  پیشین و پسین مورد توجه قرار داده
پردازان اقتصاد توسعه را  باالخره گروهی دیگر که بیشترین تعداد از میان مجموعه نظریه

گفته بخش کشاورزی تصریح دارند که هرگونه  های پیش شود ضمن تأکید بر قابلیت شامل می
وری در بخش  بایست از افزایش بهره ناپذیری می الش برای تحقق توسعه ملی به طرز اجتنابت

آغاز شود و بدون توجه اکید به مسأله توسعه روستایی اساساً امکان تحقق توسعه کشاورزی 
هاست  پردازان شامل طیف وسیعی از دیدگاه ملی وجود نخواهد داشت این مجموعه از نظریه

، )1976(، سینگر )1976(، ملر )1366(، شولتز )1968(، کوزنتس )1960(که شامل کاکلی 
بایست در   نکته بسیار مهمی که می.باشد می) 1994(و فوگل ) 1984(، رانیس )1984(آدلمن 

خاتمه این قسمت تذکر داده شود این است که مسیری که تاکنون طی شده است برای 
به هیچ وجه کافی نیست به تعبیر یکی از دستیابی به اهداف توسعه ملی الزم بوده اما 

هایی را که به علت غفلت نسبی به بخش  ان زیانگذار سیاستپردازان توسعه حتی اگر  نظریه
 دهند ممکن است ندانند برای کمک به کشاورزی چه کاری صی تشخکشاورزی وارد گردید

نیز آن را تائید شماری  ن واقعیتی است که شواهد تجربی بی و ای)25(. باید انجام دهند
به طور کلی طی سه دهه گذشته رویکرد صرفاً معطوف به تحول تکنولوژیک، . کنند می
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های کشاورزی برای تصحیح اشتباهات قبلی در ابعاد وسیع به مورد  صنعتی کردن فعالیت
  )26(.اجرا گذاشته شد اما به شکست انجامید

ورد نیاز جامعه روستایی نیز به رویکردهای خیرخواهانه که برخورد از موضوع صرف رفع م
 و اقدامات صرفاً فیزیکی تحت )27(.کرات آزمایش شده و همواره با شکست همراه بوده است

گشایی خاص نداشته بلکه به واسطه تسهیل  های عمران روستایی نیز نه تنها راه عنوان برنامه
 )28(. اند ی تلقی شدها های دسترسی روستاییان به شهرها اقداماتی اساساً ضد توسعه زمینه

در حالیکه بدون استثنا اقداماتی که به صورت ترکیبی در کادر مالحظات توسعه روستایی 
  )29(.سازماندهی شده است با موفقیت همراه بوده است

  
  توسعه روستایی در ایران 

کشورهای توسعه نیافته موضوعیت در مورد گفته  در تجربه ایران تقریباً همه روندهای پیش
با این تفاوت که شهرگرایی، رشد محوری و قربانی کردن جامعه روستایی و . شته استدا

بخش کشاورزی در راهی که از صنعتی شدن فقط نامی داشت و پس از دوران مدرنیزاسیون 
توان گفت که کل   بنا به روایت خانم نیکی کدی، به یک اعتبار می.رضاشاهی آغاز گشت

 میالدی حدود 1940به طوریکه در سال . تمرکز یافته بودفرآیند مدرنیزاسیون در تهران 
 و به طور کلی )30(داد های داخلی مملکت را به خود اختصاص می گذاری از کل سرمایه% 5/58

اند در حالیکه تا آن زمان هنوز  های آن دوره دانسته رشد سریع طبقات شهری را از ویژگی
 اما کسانی که از سیستم )31(کرد میکل نیروی کار ایران در بخش کشاورزی کار % 90

ها، مقامات رسمی و  ها، مباشران، سرپرست برند عبارت از مالکین، واسطه کشاورزی سود می
! آمد شمار می و در عین حال کشاورزی مانع اساسی توسعه ایران به )32(رباخواران بودند

پایین استاندارد  سطح .توانست از مسائل روستاها جدا باشد مسائل اقتصادی شهرها نمی
 توسعه صنایع مواد ،داشت و بدین ترتیب زندگی روستایی بازار داخلی را پایین نگه می

داد تا به کارگران صنعتی در  شد، همچنین فقر حاکم بر روستاها امکان می مصرفی محدود می
 شهرها نیز دستمزد کمتری پرداخت شود زیرا همواره ممکن بود جای خالی آنها را از انبوه

آمدند، پر   یا نیمه بیکار که برای فرار از زندگی نومیدانه دهات به شهرها میراد فقیر بیکاراف
دار به  داد تا افراد سرمایه  همچنین نظام فالحتی موجود از عواملی بود که امکان می.کرد

گذاری روی زمین، معامالت احتکاری، رباخواری  گذاری در امر صنعت به سرمایه عوض سرمایه
ماندگی کشاورزی همواره یکی   فقر و عقب.ا سودهای سریع روی آورندبیا کارهای تجاری و 

 این روند در دوره بعد از رضاشاه و )33(از موانع عمده نوسازی ایران در زمان بعد از جنگ بود 
ای استمرار داشت به طوریکه سهم  صورت فزاینده بهریزی عمرانی نیز  از زمان آغاز برنامه

در سال % 9/29به ) 1941 (1320در سال % 50در تولید ناخالص ملی ایران از حدود کشاورزی 
آید که الاقل در دو برنامه هفت   اغلب این بحث به میان می)34(کاهش یافت ) 1959 (1338

دهنده فوق باید به این  ساله عمرانی کشور، محور کشاورزی بوده است اما در کنار روند تکان
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 که اوالً یکی از محورهای عمده تخصیص منابع در بخش کشاورزی، نیز توجه داشتنکته 
سازی ایران برای شرکت در الگوی سنتی، استعماری تقسیم کار جهانی بود که خانم  آماده

طبق برنامه قرار بود که تولید پنبه خام و پنبه افزایش «: کدی آن را به این بیان آورده است
و ثانیاً هیچ توجهی و » )35(. بینی نشده بود ا ببافد پیش اما کارخانه جدیدی که آنها ر.یابد
بینی خاصی روی اصالح ساختار اجتماعی یا سیستم اجاره زمین و یا اصالحات ارضی  پیش

 و باالخره اینکه اغلب زیربناسازی و توجه به بخش کشاورزی پوششی )36 (.صورت نگرفته بود
های سوم و چهارم و  به هر حال درباره برنامه اما )37 (.های نظامی هم بوده است برای هزینه

پنجم قبل از انقالب اسالمی هیچکس حتی در همین سطح هم تردید نکرده است که 
رویکردهای رشد محور و شهرگرا برای صنعتی شدن در دستور کار قرار داشته است و در 

ای راستای تجربه مسلط و مرسوم در سایر کشورهای توسعه نیافته، همه دستاورده
 ساختاری،   پدیده هایی مانند وابستگی.کننده این رویکرد نصیب ایران هم شده است نگران

گرایی، دیوان  دهنده مصرف فقر گسترده، روند فزاینده وابستگی به مواد غذایی، رواج تکان
نشینی شهری و عدم تخصص  ساالری ناکارآمد دولتی، بحران محیط زیست و باالخره حاشیه

بایست  م از بخش کشاورزی و جامعه روستایی در فرآیند توسعه ملی را میانتظارات مرسو
ای که کمتر درباره آن بحث شده این است که  ترین عوارض این فرآیند دانست اما نکته عمده

کشاورزی و جامعه روستایی نقش دولت در اقتصاد و سهم ای کردن بخش  به موازات حاشیه
برای مثال . ای افزایش یافته است العاده  با شتاب خارقگذاری در اقتصاد ملی آن از سرمایه

تشکیل سرمایه ناخالص ملی در آخرین چهار % 3/36ها از  گذاری سهم دولت از کل سرمایه
در برنامه چهارم و % 8/55در برنامه سوم، % 1/44به ) 1338-41(سال برنامه عمرانی دوم 

گذاری بخش خصوصی خوانده  نام سرمایه درصد در برنامه پنجم رسید و از آنچه که به 5/58
ای که عمدتاً دولتی  های تخصصی توسعه آن توسط بانک% 50شود نیز رقمی حدود  می
دهد که با لحاظ کردن این  های به عمل آمده نشان می بررسی. شده است اند تأمین می بوده

شد  دولت ناشی میگذاری ناخالص در ایران طی برنامه سوم عمالً از  سرمایه% 66نکته بیش از 
دهد   محاسبات مشابه نشان می.ان خصوصی داخلی بودگذار آن از سرمایه% 5/26کمتر از و 

های چهارم و پنجم از دولت و  گذاری ناخالص طی برنامه سرمایه% 2/74و % 6/74که بیش از 
 در  که تازه آنهم عمدتاً)38 (گذاران خصوصی داخلی بود آن از سرمایه% 6/20و % 18کمتر از 
کننده مزبور آنچه  رغم روندهای نسبتاً نگران علی. های خدماتی و ساختمان متمرکز بود بخش

گیرد نیز به  که در ادبیات توسعه با عنوان دوران عذرخواهی و بازنگری مورد بحث قرار می
 بازار جهانی نفت و فرایند اهمیت یافتن بیشتر ،های تدریجی در آن واسطه دگرگونی

 برای اولین 1348واقعیت این است که از سال . در بازار موضوعیت نیافت» نکنندگا عرضه«
بار درآمد ارزی حاصل از صدور نفت از مرز یک میلیارد دالر گذشت و از آن به بعد این 

به واسطه توانایی جدید دولت برای پوشاندن هر آهنگ مرتباً فزونی بیشتر یافت و بنابراین 
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رز نفت، تمامی تذکرات و هشدارهای داخلی و خارجی اساساً نقطه ضعف آشکاری به وسیله ا
  .نادیده گرفته شد

هایی که از این منظر در دوره مزبور تهیه شده است  ها و تحلیل در میان مجموعه گزارش
. المللی کار از اهمیت بیشتری برخوردار است شاید گزارش مشاورین اعزامی از سازمان بین

 برای تدوین برنامه پنجم بر محور اشتغال و توزیع 1349-50های  گروه مزبور که در سال
بندی   منتشر کردند و صراحتاً در جمع1352درآمد به ایران آمدند حاصل کار خود را در سال 

از تعبیر خطرات غیرقابل » گذاری بندی اصلی ما در زمینه سیاست جمع«خود با عنوان 
 و مناطق روستایی استفاده کردند پوشی ناشی از شکست در زمینه توسعه کشاورزی چشم

   )39 (.اما تذکراتشان همچنان به هیچ گرفته شد
سرانجام چنین فرآیندی، اقتصادی شد که از نظر نابرابری و فقر وضعیتی با ضریب جینی 

ها تصریح گردید که نابرابری در روستا به   برای کل اقتصاد همراه شد و در همه گزارش59/0
انگیز و به غایت   میزان وابستگی به مواد غذایی ابعاد حیرت)40 (.ستمراتب شدیدتر ا

های کشاورزی   درصد از کارکنان بخش83 جمعیتی نزدیک به )41(یافته است ای  کننده نگران
انگیز   و آثار این نابرابری حیرت)42 (کردند در سطح حداقل معیشت یا نزدیک به آن زندگی می

بخشی در  بخشی و بین اینده و کاهش پیوندهای دروناز جنبه وابستگی فزاینده، تورم فز
ها میلیارد دالر طی  رغم صرف ده  شرایطی را بوجود آورد که بخش صنعت علی)43 (اقتصاد

های خود بخش تنها قادر به تأمین یک روزه از نیازهای  دوره مزبور با ارز حاصل از فعالیت
نشینی شهری با همه  دیده حاشیهبایست پ  و به این مشکالت می)44 (.وارداتی خود بود

ای و بحران  های فزاینده منطقه عوارض اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن، نابرابری
  .فزاینده محیط زیست را نیز اضافه نمود

در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی احساسات شگرفی بر علیه روندهای مزبور بوجود 
های عمران و صنایع روستایی قبل از انقالب   ساله برنامه30 آمد به طوری که در برابر کارنامه

رسانی به   هزار و برق12رسانی به   هزار کیلومتر راه روستایی، آب8اسالمی که در قالب 
) 1358-1367( ساله اول پس از پیروزی انقالب اسالمی 10 روستا بوده است تنها در 4327
رسانی به   روستا و برق10250رسانی به  تایی، آب کیلومتر راه روس9489ای مشتمل بر  کارنامه
 این رویکرد عمرانی صرف با رویکردی که در راستای )45 (. روستا ثبت شده است19157
قابل توصیف است همراه شد به طوریکه امکانات تزریق شده از نظر » انقالب سبز«تجربه 

 )46 (نگین جهانی هم فراتر رفتاز سطح میا)  هکتار1000و تعداد تراکتور در هر (کود شیمیایی 
اما امروز همچنان سخن از استمرار پدیده ناکارآیی نظام اقتصادی در جامعه روستایی کشور 

شود که روند احداث زیربناها در مناطق روستایی به دلیل   و تصریح می)47 (آید به میان می
سازی را در این  ونفقدان برنامه مشخص برای توسعه جامعه روستایی نتوانسته تأثیر ذگرگ

کننده مهاجرت روستایی   و از همه اینها مهمتر روند بسیار نگران)48 (جامعه بوجود آورد
های خالی از سکنه اکنون تقریباً  ای که تعداد آبادی همراه با تخلیه کامل روستا است به گونه
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تخلیه «کننده   به این ترتیب روندهای بسیار نگران)49 (.کند های دایر برابری می با آبادی
کننده  اندازهای به غایت نگران ، روند وابستگی به واردات مواد غذایی و چشم»روستاها

اندازهای   تخریب منابع خاک و مراتع در سطح روستاها و جامعه روستایی و چشم)50(آن،
کننده مربوط به اشتغال، وابستگی و گسستگی پیوندهای بین بخشی در سطح ملی و  نگران

ش مجدد به روستاها، البته از  توجه و نگر،درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفتباالخره 
افتاد  بایست حداقل حدود بیست و پنج سال پیش اتفاق می ع توسعه روستایی، را که میموض

ناپذیر درآورده است، در سطح ملی، در سطح جامعه روستایی و بخش  به صورت امری اجتناب
هایش  تواناییالعاده این بخش جامعه و  های فوق  از ظرفیتکشاورزی نیز همه تحوالت حاکی

ترین عناصر به شرح   برخی از مهم.برای برعهده گرفتن نقش بخش پیشرو در اقتصاد است
  .باشند زیر می

  
  وری بهره -1

 جمهوری اسالمی ایران 1997وری آسیا در سال  براساس مندرجات نشریه سازمان بهره
 داشته و روندهای 1986- 1995 ساله 10تاً مطلوبی در طی در زمینه کشاورزی عملکرد نسب

 1986 نسبت به سال 1995 درصد افزایش در سال 40وری کشاورزی آن نمایانگر  شاخص بهره
دهد، رشد  را نشان می% 5/6 روند مزبور برای بخش صنعت طی همین دوره رقمی حدود .باشد می

وجه غرض دامن زدن به یک تضاد موهوم و  ه هیچ البته در اینجا ب)51(% 1متوسط ساالنه کمتر از 
کاذب میان صنعت و کشاورزی نیست و اساساً مطرح کردن و دامن زدن به چنین تصوراتی، 

های  شود و فقط مقصود مقایسه روندهاست و نشان دادن ظرفیت ای ارزیابی می ضدتوسعه
 مزبور در شرایطی حاصل ای این بخش، اما کافی است توجه داشته باشیم که دستاوردهای توسعه

% 8/5 از کل رقم تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور تنها 1373 تا 1367شده است که طی دوره 
آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است و این در حالی بوده که سهم بخش مزبور در تولید 

اکستان بوده است و کافی است توجه داشته باشیم که نسبت مزبور برای پ% 27ناخالص داخلی 
و % 4/28، برای مصر % 28، برای اندونزی و مالزی %7/24، برای هند %22، برای ترکیه 5/17%

 از کل 1368-75 اگر توجه داشته باشیم که طی دوره )52 (.باشد می% 35برای الجزایر 
آن به امر ساختمان اختصاص % 70گذاری ناخالص انجام شده در بخش همواره حدود  سرمایه

آالت نسبت به ساختمان و سهم  های باالتر استهالک ماشین  با ملحوظ نمودن نرخداشته است و
گذاری انجام شده در بخش  دار از نظر سرمایه ماشین آالت در کیفیت تولیدات، کمبودهای معنی

   )53 (.به شکل بهتری مشخص خواهد گردید
  

  سودآوری  -2
 بوده در 7/0ی معادل  نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورز1367-74های  طی سال

به عبارت دیگر یک واحد .  بوده است35/3های غیرکشاورزی  حالی که نسبت مزبور در کل بخش
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 )54 (ها دارد ای بیشتر نسبت به سایر بخش گذاری در بخش کشاورزی ارزش افزوده سرمایه
 به )1361های ثابت سال  به قیمت (1367 هزار در سال 2828وری شاغلین بخش نیز از  بهره

این در حالی .  بهبود یافته است1375 هزار ریال در سال 1153 و 1372 هزار ریال در سال 1083
 هزار ریال در 1000 به 1367 هزار ریال در سال 783وری شاغلین در کل اقتصاد از  است که بهره

 غلین بخش کشاورزی بودهاوری ش تر از بهره  رسیده است که همواره در سطحی پایین1375سال 
  .است

% 1/3و بیش از رشد % 2/4وری شاغلین کشاورزی طی دوره مزبور  ضمن آنکه متوسط رشد بهره
گفته چنین  های پیش رغم محدودیت به عبارت دیگر علی. وری شاغلین کل اقتصاد بوده است بهره

 از کل 1373 توجه به روندهای مزبور در کنار این واقعیت که در سال )55(. اتفاقی افتاده است
آن صرف تشکیل سرمایه در بخش مزبور شده است در % 6/2ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها 

بوده است نمایانگر یکی از مهمترین % 8/21های کشاورزی بالغ بر  حالیکه نسبت مزبور در بخش
  .های بعدی درباره آن بیشتر بحث خواهد شد بخش است که در قسمت های توسعه چالش

  
  پایداری  -3

پذیری کمتر آن نسبت به سایر  های بخش کشاورزی آسیب رین ویژگییکی از مهمت
 از زمان انجام محاسبات ملی در ایران .باشد ها در برابر نوسانات درآمدهای ارزی کشور می بخش

شود که این مسأله آهنگ رشد نسبتاً موزونی را در بخش کشاورزی بوجود  تاکنون مالحظه می
 6های بسیار عظیم، نظیر جنگ تحمیلی که موجب گردید تا  آورده به طوریکه حتی در اثر شوک

 بطوریکه تحوالت .ه نبرد باشند نیز این روند موزون محفوظ ماندصاستان کشور مستقیماً عر
دیگری که در ده سال اول بعد از پیروزی انقالب اسالمی اتفاق افتاد نیز به واسطه  متعدد
 از بخش کشاورزی و جامعه روستایی کشورمان های اصولی مبتنی بر توجه و حمایت گیری جهت

نه تنها هیچگونه تأثیر منفی بر عملکرد بخش نداشت بلکه از جهاتی مایه اعجاب کارشناسان 
های زمانی منتشره از سوی سازمان برنامه  های سری  گزارش)56 (.برجسته جهان را فراهم ساخت

ای  دهنده این است که به غیر از موارد ویژه و بودجه و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نشان
مهار ارز و با تکیه بر واردات انبوه به نوعی رشد بادکنکی  ها از طریق تزریق بی که سایر بخش

اند، با تغییر شرایط درآمد ارزی کشور روند مزبور به نفع  باالتر از بخش کشاورزی دست یافته
رزی همواره رشد بخش کشاورزی از رشد کل بخش کشاورزی تغییر کرده و در شرایط مضیقه ا

  .اقتصاد بیشتر بوده است
  
  سرمایه انسانی  -4

کننده نسبت تشکیل  رغم روندهای نگران های قبلی مالحظه گردید که علی در بحث
سرمایه در بخش کشاورزی به کل تشکیل سرمایه در کشور و نیز نسبت تشکیل سرمایه به کل 

وری سرانه در بخش کشاورزی به شدت  د و نیز بهرهارزش افزوده بخش، آهنگ رشد تولی
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سوادآموزی در جامعه روستایی و بخش کشاورزی مطالعه روند تحوالت . امیدوارکننده است
به عبارت دیگر، در حالیکه سهم بخش . تواند تا حدود زیادی این مسأله را توضیح دهد می

دهد و این  ای را نشان می کننده رانکشاورزی و جامعه روستایی به لحاظ سرمایه فیزیکی روند نگ
با توجه به (مسأله در ارتباط با سهم اعتبارات عمرانی بخش نسبت به اعتبارات عمرانی کل کشور 
به مراتب ) خارج ساختن اعتبارات تخصیص یافته به بخش آب مربوط به سدهای چند منظوره

 1375در سال % 2/4 رقم  به1368در سال % 3/11تر است به طوریکه از حدود  کننده نگران
ایم این چیزی جز افزایش  وری در بخش بوده  این شاهد رشد بهره،وقتی با وجود. رسیده است

 تنها روند تغییرات .های سرمایه انسانی در بخش کشاورزی نخواهد بود دار ظرفیت معنی
دهنده این   نشان1375 تا سرشماری سال 1365 در فاصله سرشماری سال های انسانی سرمایه

است که نسبت روستاییان دارای تحصیالت ابتدایی و سوادآموزی طی این دوره نزدیک به دو 
این نسبت برای شاغلین دارای تحصیالت عالی نزدیک به سه برابر و برای . برابر شده است

نیز رقمی نزدیک ...) دانشگاهی، تحصیالت غیررسمی و  شامل راهنمایی، متوسطه، پیش(سایرین 
   )57 (.دهد به دو برابر را نشان می

تدبیرهای معطوف به  ها و سوء توجهی دهد که گرچه بی مالحظات چهارگانه فوق به خوبی نشان می
های  ها و چالش جامعه روستایی و بخش کشاورزی اقتصاد ملی و جامعه روستایی را با دشواری

رو ساخته است اما در عین حال به شرط تحقق یک سلسله تحوالت بر محور توسعه  وبهعظیم ر
  .توان آهنگ توسعه ملی را به صورتی همه جانبه شدت بخشید روستایی می

  
  توسعه روستایی، راهگشا در عرصه ملی و اعتالبخش جامعه روستایی 

ریزی توسعه، هنوز هم  ای معادل نیم قرن در امر برنامه با وجود برخورداری از سابقه
 ریزی کشور متولی و جایگاهی شایسته درخور ندارد ریزی توسعه روستایی در نظام برنامه برنامه

رغم   علی)59 ( به همین خاطر است که توجهات پراکنده و غیرمنسجم به جامعه روستایی)58(
ساس تأمین نه انقالب سبز و نیز رویکردهای عاطفی، احراآزمون رویکردهای سرمایه ساال
های حمایتی از قبیل   سیاسترغم اعمال ه جامعه روستایی و علیزیربناهای حداقل در عرصه رفا

 قانون بودجه، هنوز تا دستیابی به کارکردهای مطلوب 50 و 3های  تسهیالت اعتباری تبصره
لی انجامید و انتظارات توسعه مبیجامعه روستایی و بخش کشاورزی به نحوی که به اعتالی بخش 

ای است که اگر اصالحات  ای بسی عظیم داریم اما شرایط موجود به گونه را برآورده سازد فاصله
ای در دستور کار قرار گیرد دستیابی به اهداف مزبور چندان دور از  بنیادی و تحوالت توسعه

دسترس نیست این امر مستلزم توجه به یک سلسله مالحظات استراتژیک است که ذیالً به 
  : شود ز آنها اشاره میبخشی ا

  
  مالحظات استراتژیک 

  تحول نگرش نسبت به جامعه روستایی  -1
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های پنجگانه قبل از پیروزی انقالب اسالمی  های توسعه ایران به ویژه برنامه اگر بپذیریم که برنامه
های موجود در پارادایم نوسازی بوده است متوجه خواهیم شد  به شدت تحت تأثیر طیف نظریه

گیری و کارشناسی ما رویکرد اصالت  ه طی چند دهه در ضمیر ناخودآگاه نظام تصمیمکه چگون
های  یکی از ویژگی. شهر و روستا ستیزی حاکم بر این پارادایم آثار خود را به جا گذاشته است

ناپذیر دانستن شهرگرایی برای دستیابی به اهداف  های نوسازی اجتناب مشترک اغلب نظریه
های یک جامعه مدرن تنها از این  یی است و از نظر آنها دستیابی به ویژگیمدرنیزاسیون ادعا

های فرهنگی در   عالوه بر آن با مطرح کردن یک سلسله ویژگی)59(.پذیر خواهد بود مسیر امکان
به چنین » خرده فرهنگ روستایی«ای به نام  اب آن به پدیدهسنیافته و انت کشورهای توسعه
هایی چون فقدان اعتماد  ی مثال، اورت راجرز با مطرح کردن ویژگیبرا. زند تصوری دامن می

تأثیر ... متقابل در روابط بین فردی فقدان نوآوری، تقدیرگرایی، دیدگاه محدود نسبت به جهان و 
 در کشور ما وجود چنین )60(.زیادی در ترویج ذهنیت منفی نسبت به جامعه روستایی داشته است

شماری از دالیل دیگر که به بخشی از آنها در ابتدای  راه با طیف بیبسترهای ذهنی و البته هم
ریزی و اجرایی ما  گزارش حاضر اشاره شده است موجب گردیده که ساختار مسلط در نظام برنامه

ریزی توسعه روستایی که ماهیتی بین بخشی و  باشد و بنابراین برنامه» بخشی«همواره ساختاری 
مهری قرار گیرد به طوری که عالوه   مورد بی)61(ی از الزامات آن استنگر فضایی دارد و یکپارچه

بر ضایعات ناشی از این رویکرد، مسائل توسعه روستایی در ایران همواره با نوعی چندگانگی، 
 و در بودهعدم هماهنگی و به طور کلی فقدان یک نظام مدیریتی مشخص برای روستا همراه 

 همواره در ودش مثال تا آنجا که به جامعه روستایی مربوط میادامه چنین نگرشی است که برای 
بینانه و عالمانه بودن یا نبودن آنها، اصل نگهداشت جمعیت  ها، مستقل از واقع گذاری سیاست

های زیربنایی را نیز از موضع ترحم و  گذاری و نه توسعه انسانی و اغلب حتی سرمایهبوده است 
ای  ایم و نه عاملی برای ارتقاء کیفی و تحول توسعه روستایی دیدهبرای جامعه » اعانه«دادن نوعی 

  .جانبه برای مناطق روستایی همه
دهد که چنین طرز تلقی و رویکردهای ناشی از  گفته نشان می چهارگانه پیشتوجه به مالحظات 

  .ها را تغییر داد آن از اساس نادرست است و بنابراین توسعه روستایی ابتدا باید ذهنیت
  

  گذاری  تحول در الگوی سرمایه -2
در گزارش مطالعات مقدماتی تدوین برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ریزی در بخش  ها و نظام برنامه فصل عمران روستایی و جامعه عشایری، بر تحلیل و نقد روش
 برخی ریزی برای عمران روستایی و جامعه عشایری محدود به تصریح شده است که برنامه

 این یک توجه بسیار مهم و اصولی به یکی از مهمترین نقاط )62(.است) عمدتاً فیزیکی(ها  جنبه
های توسعه ملی کشور طی پنجاه سال گذشته است که از جمله گریبان جامعه  ضعف برنامه

ها مهمترین هدف و  پذیریم که انسان همه ما در شعار می. روستایی ما را هم گرفته است
 دهه از انتشار کتاب گذار کشاورزی 4ین ابزار برای توسعه هستند و اکنون نزدیک به کارآمدتر
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گذاری بر  دانیم که سرمایه گذرد و حداقل به لحاظ تئوریک می سنتی نوشته تئودور شولتز می
ترین نوع  ده  عاطفی، از جنبه اقتصادی نیز سود ها مستقل از مالحظات اخالقی، روی انسان

  : خوانیم ست اما با وجود این همچنان در گزارش مزبور میگذاری ا سرمایه
مندی از امکانات  رغم بهره از مهمترین مشکالت و تنگناهایی که جامعه روستایی علی«

زیربنایی در طول برنامه اول و دوم با آن روبروست عدم اشتغال و فراهم نبودن بستری 
ستاهاست این امر مهاجرت از مناسب برای افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگی در رو

بنابراین روند کنونی احداث . تر نموده است نشینی در شهرها را افزون روستاها و حاشیه
تواند برای توسعه روستایی  زیربناها و ایجاد امکانات رفاهی در روستاها به تنهایی نمی

  )63(»راهگشا باشد
های اندیشیده و راهگشا بر  ریگذا دهد که سرمایه برخی مطالعات مقدماتی موجود نشان می

اندازی از درآمدها را به  ها را پیشگیری نموده و چه چشم ها چه ابعادی از خسارت روی انسان
  :شود همراه دارد که ذیالً به تعدادی از آنها اشاره می

های   میلیون هکتار به سطح بیابان4 سال گذشته حدود 20 طی FAOبراساس آمار  ∗
 عدم ،دهد که ساالنه از محل عدم کنترل فرسایش مار نشان میآ. کشور اضافه شده است

 خسارتی بیش ،های شغلی ها و پر شدن پشت سدها و از دست دادن فرصت مهار سیالب
 میلیون 6/7براساس آخرین آمارها حدود . شود  هزار میلیارد ریال به کشور وارد می5از 

کنند که  برداری می ه و از آن بهرههای منابع طبیعی بود نفر به نحوی در ارتباط با عرصه
د و افراد تحصیل ده واد و فاقد دانش فنی تشکیل میس قریب به اتفاق آنها را افراد کم

 هزار نیروی 14دهد و حتی از بین  کرده این بخش را عمدتاً شاغلین دولتی تشکیل می
د با تحصیالت آنها را افرا% 12ها و مراتع کشور نیز تنها  انسانی شاغل در سازمان جنگل

 دالیل اصلی سیر ،این در حالی است که کارشناسان. دهد باالتر از دیپلم تشکیل می
ها، عدم کاربری مناسب از آب و  رویه دام  بیینزولی منابع طبیعی را به ترتیب چرا

زدایی و فرسایش خاک و قطع  های کشاورزی و به تبع آن تخریب زمین، بیابان زمین
تواند   برابر ظرفیت مراتع کشور نمی5چرانیدن بیش از . دانند ی میرویه درختان جنگل بی

داران کشور با اصول اولیه مدیریت چرا  دلیلی مهمتر از عدم آشنایی عشایر و مرتع
 .داشته باشد

 صنعت طیور دارای تحصیالت دیپلم یا کمتر از آن هستند  هزار نفر شاغل39از % 5/93 ∗
یکی از تبعات فقدان دانش فنی در این . اند ندیدهای الزم را هم  های حرفه و آموزش

در حالیکه .  کیلوگرم گوشت است1 کیلوگرم دان به ازای تولید 3 تا 5/2صنعت مصرف 
 کیلوگرم گوشت 1 ی کیلوگرم دان در ازا8/1این ضریب تبدیل در کشورهای پیشرفته 

ور وارداتی دان مورد نیاز صنعت طیور کش% 70است و این در شرایطی است که حدود 
های به عمل آمده بیماری تب برفکی باعث کاهش تولید گوشت به میزان  براساس بررسی ∗ .است

و تلفات به % 25، کاهش پشم %25، سقط جنین %50، کاهش تولید شیر به میزان 24%
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تنها درخصوص بیماری تب برفکی . در محصوالت دامی کشور است% 5/5میزان 
گردد که به این رقم بایستی   میلیارد ریال برآورد می1206های ساالنه بالغ بر  زیان
 24 درصدی صادرات ساالنه 10های از جمله کاهش  های ناشی از سایر بیماری زیان

های انگلی میکروبی و همچنین خسارات ناشی  میلیون قطعه پوست در اثر ابتال به بیماری
اغلب خسارات مزبور . ود نوع بیماری مشترک بین انسان و دام را نیز افز400از شیوع 

واکسیناسیون به (برداری از اصول بهداشتی  اطالعی تولیدکنندگان و بهره ناشی از بی
 .باشد می...) های انگلی و  موقع، سمپاشی جایگاه دام، مبارزه با بیماری

سرانه . باشد  هزار میلیارد ریال می15ضایعات مواد غذایی در کشور ما ساالنه بالغ بر  ∗
در .  هزار دالر است5بندی به ازای هر نفر شاغل در کشور، معادل  بخش بستهتولید در 

% 5باشد، کمتر از   هزار دالر می50حالیکه رقم مشابه برای کشورهای پیشرفته معادل 
های الزم  اگر تنها با آموزش. شاغلین این بخش دارای تحصیالت دانشگاهی هستند

شود که با چه رقمی  ش دهیم مالحظه میبندی را کاه ضایعات مربوط به مرحله بسته
 .روبرو خواهیم بود

دهد اگر بتوانیم از ضایعات آب پنیر جلوگیری نموده و  مطالعات انجام شده نشان می ∗
 میلیارد تومان درآمد 250الکتوز و سایر مواد آن را استحصال نماییم ساالنه بیش از 

 .شود ایجاد می
های صنعتی از محصوالت  دام در کشتارگاهارزش افزوده % 75در کشورهای پیشرفته  ∗

در  حالیکه در کشور ما عمده محصوالت . شود تأمین می) به غیر از گوشت(جنبی آن 
گذاری برای  توسعه دانش فنی و همگام با آن سرمایه. شود جنبی تبدیل به ضایعات می

 صدها های جنبی آن منجر به تولید ایجاد تکنولوژیک مناسب در بخش گوشت و فرآورده
شاغلین این بخش دیپلم و % 98گردد اما  می... دارویی، صنعتی، آرایشی و محصول 

  )64(.زیردیپلم هستند
  

  تحول در نحوه نگرش به تولید روستایی -3
در ادبیات علم اقتصاد و دانش توسعه همواره از انقالب صنعتی تا امروز آدام اسمیت از 

ظام آموزش رسمی علم اقتصاد و توسعه اقتصادی و اما در ن. جایگاه رفیعی برخوردار بوده است
ها کمتر به علل ارجمندی و جایگاه رفیع وی اشاره  های جنبی توسط رسانه نیز در آموزش

 شواهد بی شمار حاکی از آن است که مهمترین خدمت آدام ،برخالف هر نوع تصور اولیه. شود می
سعه این بوده است که به یک نزاع اسمیت به انگلستان و دانش بشری در عرصه اقتصاد و تو
گذاران را به نقطه اصلی مشکل در آن  کاذب و نادرست خاتمه داد و ذهن اندیشمندان و سیاست

دهد که تا آن زمان  های اقتصادی نشان می مروری بر مباحث تاریخ اندیشه. دوران معطوف ساخت
تن کشاورزی در برابر گذاری بر سر اولویت داش محور مشاجرات و مناقشات فکری و سیاست

اما اسمیت به صورت مستدل نشان داد که صنعت و کشاورزی نه تنها مشکلی . صنعت بوده است
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باشند و مانع اصلی پیشرفت اقتصاد ملی  با یکدیگر ندارند بلکه الزم و ملزوم یکدیگر می
 توصیه بنابراین او. های غیرمولد است های مستقل از شایستگی و تالش در بخش خواهی زیاده

های  بایست در برابر بخش های مولد می ماندگی، کل بخش کرد که برای رهایی از مشکل عقب
ای سامان یابد که محور اصلی  غیرمولد قرار گیرند و سیستم پاداش اقتصادی و اجتماعی به گونه

 با گذرد و  قرن از انتشار کتاب اسمیت می2با اینکه بیش از  )65(های مولد باشند اقتصاد، بخش
اینکه همه شواهد در کشور ما حکایت از آن دارد که عدم ارتباط و پیوند منطقی میان صنعت و 

های غیرمولد از سوی دیگر بیشترین  کشاورزی از یکسو و برخورداری غیرمتعارف بخش
سازد، اما همچنان جنجال و  های مولد وارد می ها را بر فرآیند توسعه ملی و توسعه بخش خسارت

موضعی غلط و نادرست همچنان استمرار دارد و با اینکه گاه و بیگاه از رشد سرطانی دعوا در 
ای نظری و ه آید اما هنوز تالش چشمگیری در عرصه های غیرمولد سخن به میان می بخش

در فرآیند توسعه روستایی نیز . گذاری برای مواجه با این مشکل صورت نگرفته است سیاست
گفته برای  جه بود که تعامل میان دو بخش مولد محوری پیشهمچون توسعه ملی باید متو

ناپذیر است و بخش مهمی از دالیل کندی آهنگ  پیشبرد اهداف توسعه روستایی اجتناب
پیشتر اشارات مختصری . پیشرفت و توسعه در جامعه روستایی ما نیز ناشی از این واقعیت است

وری بخش کشاورزی صورت  زوده و بهرهدرباره نسبت سرمایه به تولید و نرخ رشد ارزش اف
تحوالت وری این بخش و  رغم نرخ رشد پیشتاز بهره پذیرفت در اینجا باید اضافه کرد که علی

میانگین رشد نرخ اشتغال ) 1365- 75( ساله گذشته 10چشمگیر در ارزش افزوده بخش طی 
 1335فق بررسی را از سال و اگر ا )66 (.رسد بسیار ناچیز بوده و به زحمت به حدود نیم درصد می

شود زیرا در  تر می کننده یعنی اولین سرشماری عمومی کشور قرار دهیم وضعیت به مراتب نگران
 دهه اخیر 4زایی روستاهای کشور در طی  دهد که توان اشتغال ها نشان می  بررسی،این چارچوب

 مدت سرانه اشتغال به عبارت دیگر در طی این.  هزار شغل بوده است40به طور متوسط حدود 
 بوده به طوریکه حتی یک فرصت شغلی نیز 1ایجاد شده به ازار هر روستا در کشورمان کمتر از 

.  این مسأله دقیقاً در سطح ملی نیز تکرار شده است)67(.ساالنه نصیب هر روستا نشده است
اندکی های موجود سهم زیر بخش اصلی صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور  براساس بررسی

بنا .  درصد است28 تا 25این سهم در کشورهای نوخواسته صنعتی رقمی بین . است% 13باالتر از 
 میلیون نفر نیروی کار شاغل 9/13از ) 1373نشریه اشتغال و بیکاری (به ارقام مرکز آمار ایران 

 برق، شامل صنعت، معدن، ساختمان، آب،( میلیون نفر در بخش صنایع و معادن 2/4کشور جمعاً 
اگر مزد و . کنند  هزار نفر آنان در زیر بخش صنعت کار می615 میلیون و 2اشتغال دارند و ) گاز

 نفری را برعهده داشته باشند 4بگیران این زیربخش به طور متوسط سرپرستی یک خانوار  حقوق
دگی های صنعتی زن  میلیون نفر از جمعیت کشور به طور مستقیم از فعالیت11بر روی هم حدود 

از طرف دیگر در فاصله . دهد جمعیت کشور را تشکیل می% 20گذرانند که حدود  خود را می
افزوده شده سطح اشتغال % 80 در حالیکه بر جمعیت کشور حدود 1373 تا 1355های  سال

 صنایع و معادن یعنی مهمترین ،های کشاورزی بخش. افزایش یافته است% 5/61کشور حدود 
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اند، اما در همین  بر سطح اشتغال خود افزوده% 4/35و % 6/11ه ترتیب های مولد کشور ب بخش
شود که   مالحظه می)68(بوده است% 1/143مدت افزایش شمار شاغالن بخش خدمات کشور 

در اینجا فقط برای اینکه . زنیم مشکل اصلی در کجاست و ما غافالنه به چه تضادهایی دامن می
گذاری در جامعه روستایی و بخش کشاورزی   وضع سرمایهنوعی تقریب ذهنی ایجاد شود که چرا

به آن صورت است و چرا ایجاد اشتغال مولد در جامعه روستایی با این همه دشواری روبروست 
  .کنیم تنها به ذکر یک مثال اکتفا می

 از قول وزیر کشاورزی نوشتند که طی دو سال گذشته 1377 مرداد 6شنبه  مطبوعات روز سه
های بازرگانی با تولید هماهنگ  نگینی به کشاورزان وارد شده است و اگر سیاستهای س خسارت

های گذشته را نیز  وی افزایش شدید قیمت برنج طی ماه. ها جبران خواهد شد شود این خسارت
های بازرگانی دانست و افزود عدم توزیع برنج در فصل زمستان و  ناشی از ناهماهنگی سیاست

کنندگان ضرر وارد شد و از طرف دیگر  دامن زد که در نتیجه آن به مصرفبهار به افزایش قیمت 
کشاورزان در : وی افزود. اند به دلیل توزیع برنج در فصل برداشت تولیدکنندگان متضرر شده

سال گذشته برنج را با 
4
اند که سود اینگونه رفتارها تنها به جیب  های فعلی فروخته  قیمت1

 میلیون تن 8/1 تا 7/1 وی تولید سال جاری برنج را حدود )69(.ها سرازیر شده است طه و داللواس
  تومان برای برنج بود که تنها 800های جاری مورد نظر وی حدود کیلویی  برآورد کرد و قیمت

4
1 

  . تومان به ازای هر کیلو نصیب تولیدکنندگان شده است200آن یعنی 
  : کند اسبات سرانگشتی زیر ابعاد مسأله را تا حدودی نمایان میمح

  :  میلیون تن در نظر بگیریم5/1اگر تولید سال گذشته را حدود 
 ×800×5/1×109=300×109تومان سهم تولیدکنندگان 

4
1  

 ×800×5/1×109=900×109های غیرمولد  تومان سهم فعالیت
4
1  

 9 هزار دالل برنج داشته باشیم، سهم درآمد سرانه هر یک از آنها 100اگر به فرض محال 
 هزار تومان 750میلیون تومان خواهد شد که به عبارت دیگر درآمد سرانه ماهیانه معادل 

شمارتر شالیکاران و مقایسه متوسط سواد، تجربه،  با توجه به تعداد به مراتب بی. شود می
آنها مالحظه خواهد شد که چرا بخش واسطگی و داللی به ... مشقت کاری و ساعات کار، 

بخش پویای اقتصاد ما مبدل شده و اگر فرآیندهای اثرگذاری این حجم از ثروت را به سایر 
نیز اضافه کنیم، ریشه بسیاری ) سیاسی، فرهنگی، اجتماعی(های نظام اجتماعی  زیرسیستم

خرها  شود و اگر سهم سلف ستایی کشور بهتر مشخص میاز معضالت توسعه ملی و توسعه رو
 و رباخوارها را نیز از آن

4
دریافتی کشاورزان در نظر بگیریم ابعاد اهمیت مواجه با مشکل  1

  .غیرمولدها در اقتصاد ایران بهتر آشکار خواهد شد
  
  تحول در نگرش به الگوی تولید روستایی  -4
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نظر در  آورند و نوعی اتفاق  فقر را مهمترین مانع توسعه بشمار می، توسعهپردازان اکثر نظریه
این زمینه وجود دارد که گستره و عمق فقر در روستاها به مراتب بیشتر است و بنابراین موضوع 

نکته . آورند اصلی برخورد با مهمترین مانع توسعه ملی را مواجه عالمانه با فقر روستایی بشمار می
کننده که در این زمینه وجود دارد این است که بخصوص در روستاها مردم  اما تعیینبسیار ظریف 

بنابراین راه حل در مورد فقرای شاغل، . فقیر غالباً بیکار نیستند بلکه درآمدهایشان نارساست
 به عبارت دیگر، ویژگی )70(.وری زیادتر است ایجاد کار نیست بلکه اشتغال با بازدهی و بهره

بودن به » فرسا طاقت«در جامعه روستایی ) کشاورزی و صنعتی(وی تولید سنتی محوری الگ
بودن است و مسأله اساسی در فرآیند توسعه روستایی متحول ساختن این » کم بازده«همراه 

ای است که جز موارد استثنایی معدود در مورد اکثریت قریب به  الگوی تولید است و این مسأله
دار میان سهم  افته موضوعیت دارد و عالمت بارز آن هم شکاف معنینی اتفاق کشورهای توسعه

بخش کشاورزی و جامعه روستایی در اشتغال و تولید ناخالص ملی است که عموماً کفه به نفع 
  .تر است اشتغال سنگین

وری در  بهرهناپذیر افزایش  پردازان بر ضرورت اجتناب رمز تأکید بدون استثنایی همه نظریه
ی کشاورزی و غیرکشاورزی نیز همین است و محور آن هم تغییر در تکنولوژی تولید ها فعالیت

شاید الزم . های غیرکشاورزی در جامعه روستایی است خواه در بخش کشاورزی و خواه در فعالیت
به تذکر نباشد که منظور از تکنولوژی، غیر از تلقی نادرست است که در دوران اولیه پس از جنگ 

یج گشت و کل پدیده پیچیده تکنولوژی با همه اجزاء و ارکانش به جنبه جهانی دوم را
ولی در هر حال یک نکته بدیهی وجود دارد که با رعایت همه . افزاری آن تحویل گشت سخت

مالحظات و دقایق امر، هرقدر در فرآیندهای تولید روستایی سهم دستاوردهای علمی، فنی 
وده بیشتر و به شرط لحاظ کردن سایر تحوالت الزامی زای بشری افزایش یابد ارزش افز درون
گفته این به معنای درآمد و رفاه بیشتر و بنابراین مهار فقر باهمه دستاوردها و تبعات بعدی  پیش

های غیرکشاورزی در جامعه روستایی هنوز  واقعیت اینست که در عرصه فعالیت. آن خواهد بود
گذاران اغواگری  ز به سرمایه کمتر در سطح سیاستاز یکسو به واسطه نیا» صنایع دستی«هم 
ها نصیب  کند و از سوی دیگر به واسطه آنکه بخش اعظم درآمدهای ناشی از این فعالیت می

های  شود که عمدتاً نقشی در کار شاقه و خسارت صادرکنندگان کاالهای به اصطالح غیرنفتی می
تأثیر  ن عده نیز در استمرار این اشتباه بیهای وسیع سیاسی، تبلیغاتی ای مزبور ندارند، حمایت

رغم   سال گذشته علی20دهنده آن است که در سطح کالن و طی  ها نشان اما واقعیت. نیست
امان صورت گرفته در این زمینه به  های بی ها و تشویق انگیز این نوع فعالیت گسترش حیرت

تایی به شدت مهاجرت موازات گسترش صنایع دستی سنتی به ویژه فرش، در جامعه روس
روستایی افزوده شده و در کنار آن گستره و عمق تخلیه روستاها نیز در کشورمان ابعاد 

های مربوط به سرمایه کم مورد نیاز،  رغم اغواگری ای یافته است و در عین حال علی کننده نگران
 و همه ایم  سال گذشته هم عاجز مانده40گیری آن بوده که ما در طی  برآیند این جهت

 برابر 1/6(دهنده جمعیت شهری  های سنگین آن را هم که عبارت از رشد سریع و تکان خسارت
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آمدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن به همراه روند   با هم پی)71() دهه4طی 
 ایم و جالب آنکه در هر قسمتی از بوده، پرداخته... گرایی، نابرابری، وابستگی و  فزاینده مصرف

های  کشور که مهاجرت وتخلیه روستاها کمتر بوده یک ویژگی مهم آن منطقه وجود فعالیت
 این مسأله البته )72(.صنعتی بالنده و حداقل اتکا به صنعت فرش و صنایع دستی مشابه بوده است

گذاری کشور نیازمند بحث  به واسطه رسوبات عمیق ذهنی ایجاد شده در نظام سیاست
ای که الگوی مصرف خود را با  ا در همین حد باید اکتفا نمود که در جامعهام. تری است مبسوط

مانده  توان با الگوی تولید سنتی و عقب استانداردهای دنیای مدرن انطباق داده است، نمی
و دالرهای ناشی از آن شکاف » نفت خام«پاسخگوی آن نیازهای مصرفی بود و اگر برای مدتی 

بایست هرچه   تداوم آن وجود ندارد و میانداز روشنی برای  دیگر چشم امروزکرد مزبور را پر می
. ها صورت پذیرد گیری گیری و اصالح جهت واقع استراتژیک تصمیمبه تر درباره این مسأله  سریع

از » دالرهای نفتی«عالوه بر مسأله ها در شرایط فعلی  گیری این تحول بنیادی در نگرش و تصمیم
  :شود العاده یافته که ذیالً به بخشی از آنها اشاره می ر نیز اهمیت فوقچند جنبه دیگ

 اگر مصالح توسعه ملی مواجه با مسأله اشتغال را به عنوان یک امر حیاتی در سطح ملی -الف
های شغلی بیشتر در  توان دریافت که ایجاد فرصت برای کشورمان مطرح ساخته به روشنی می

اثر  های روستایی است که به این اعتبار به معنای بی ند مهاجرتشهرها به معنای تشدید فرآی
های سرمایه انسانی کشور از یکسو  شدن اقدامات مزبور و ناتوانی در بکارگیری منطقی از ظرفیت

  .های فزاینده روستایی از سوی دیگر است و مواجه با همه آثار و عوارض مهاجرت
های  ای مستقیم کشاورزی در ایران از ظرفیته دهد که فعالیت برآوردهای موجود نشان می

صنعت های نوین اقتصاد به ویژه  بنابراین ضروری است که بخش. اشتغالزایی محدودی برخوردارند
ای یابد به شرط آنکه این رویکرد با تحول در خصلت سنتی  در روستاها رشد سریع و گسترده

ت در حل مسائل بنیادی توسعه ملی و صورت ناگزیر شکس  زیرا در غیراین)73(صنایع همراه باشد
  . توسعه روستایی در انتظار ما خواهد بود

 محدودیت اساسی و مهم دیگری که توسعه ملی با آن مواجه است، محدودیت درآمدهای -ب
های چنین درآمدهایی، صادرات  یکی از مهمترین عرصه. ناشی از صادرات غیرنفتی است

رغم ساخت مسلط سنتی در تولید محصوالت   اینکه علیبا توجه به. محصوالت باغی کشور است
به صورت (توجهی از صادرات موجود غیرنفتی کشور را همین محصوالت قابل باغی و عملکرد 

از یک سو و با توجه به اینکه حتی در صورت استمرار روندهای . دهد میتشکیل ) تازه و خشک
 در سطح تکنولوژی تولید موجود، ها، حتی های آتی نیز همواره در این عرصه موجود ما طی دهه

 از سوی دیگر، توجه )74(.رو هستیم با فزونی عرضه نسبت به تقاضای محصوالت عمده باغی روبه
با توجه به نقش . رسد ناپذیر به نظر می بندی اجتناب به صنایع نگهداری، تبدیلی، تکمیلی و بسته

 برابر افزایش 5 تا 5/2ت باغی را بین صنایع مزبور که ارزش افزوده ناشی از فعالیت تولید محصوال
شود که چگونه از طریق متحول ساختن نگرش خود در باب تخصیص منابع  دهد، مالحظه می می

توانیم به طور همزمان اشتغال صنعتی مولد را  انسانی و مادی در عرصه صنعت روستایی می
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آمدهای ارزی قابل توجهی العاده دهیم، از مهاجرت پیشگیری نماییم و باالخره در گسترش فوق
تر فقر را در پهنه ملی از یکسو درمان کنیم و از سوی دیگر پیشگیری  کسب نماییم و از همه مهم

  .نماییم
 یکی از مهمترین مشکالت کشور در زمینه امنیت غذایی و وابستگی به واردات محصوالت -ج

اگرچه آمار دقیق و . ستغذایی باال بودن میزان ضایعات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ا
های موردی و  اما براساس بررسی. جامعی در این زمینه در سطح کشور در دسترس نیست

% 25، مرکبات % 30بار حدود  و تره % 5/5، برنج %10برآوردهای کارشناسی، ضایعات گندم حدود 
، 1375براساس محاسبات انجام شده در سال . گزارش شده است% 18زمینی تا حدود  و سیب
شک   بی)75(.از انرژی حاصل از تولید مواد غذایی بر اثر ضایعات به هدر رفته است% 12حدود 

ای در این  کننده تواند نقش تعیین توسعه صنایع تبدیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی می
  .زمینه داشته باشد

 فعلی و شود، بخش کشاورزی و جامعه روستایی ما حتی تحت شرایط همانگونه که مالحظه می
هایی مانند سطح بسیار باالی  گفته، به واسطه مزیت ای پیش قبل از تحقق تحوالت توسعه

ها و کل اقتصاد و اهمیت بسیار زیاد آن به  وری بسیار باالتر نسبت به سایر بخش خوداتکایی، بهره
های الزم برای برعهده گرفتن نقش پیشرو را در  محیطی، همه ویژگی واسطه مالحظات زیست

جامعه روستایی اقتصاد ملی داراست و با توجه به اینکه کارآمدترین موضوع مهار بحران بیکاری 
ه و نتواند مشکالت توسعه ملی را با حداقل هزی گفته می های پیش است، مواجه عالمانه با نارسایی

  . حداکثر کارایی، مهار کرده یا از بین ببرد
وجه محدود به موارد   تحقق توسعه روستایی به هیچای مورد نیاز برای البته تحوالت توسعه

هایی مانند تحول در الگوی سازماندهی و مدیریت، تحول در الگوی  شود و عرصه گفته نمی پیش
های  های رسمی و غیررسمی، تحول در الگوی مصرف انرژی، تحول در اندازه طرح آموزش

های علمی قرار  تواند موضوع پژوهش میشود که هر کدام مستقالً  را نیز شامل می... روستایی و 
  .گیرد

همچنین پیشبرد توسعه ملی مستلزم اصالحات بنیادی در نظام تولید آمار و اطالعات جامعه 
های زیستی، اجتماعی و قائل شدن سهم بیشتری برای این جامعه در  روستایی، رفع انواع ناامنی

ریزان امور روستایی نسبت  تر برنامهگیری کشور و حساسیت بسیار بیش همه ارکان نظام تصمیم
به تصمیمات کالن اقتصادی کشور و آثار آن بر جامعه روستایی است که به تفصیل هر یک از آنها 

  . نیز نیازمند زمان بیشتری است
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