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  مقدمه 

وسعه با تمرکز بر نی دوم، رویکردهای سنتی اقتصاد تطی چند دهه پس از جنگ جها
که برای کشورهای در حال توسعه رقم زدند انداز و سرمایه، مسیر نجاتی  انباشت پس

های ناشی از آن الگوی نظری تناسبی نداشت و مشکالتی که  دستاوردهایش با هزینه
ناپذیری برای کشورهای درحال  های مادی و انسانی گاه جبران ایجاد نمود منشأ خسارت

ت بیشتر ای حول اولویت و اهمی بنابراین طی سه دهۀ گذشته وفاق فزاینده. توسعه شد
  . به مسائل توسعه پدید آمده است» نحوه نگرش«

توسعۀ نیم قرن اخیر حکایت از آن دارد که ابتدا منطق اقتصادی محض، شواهد تجربی 
 نیز آنگاه که زمان اصالح و تصحیحروستایی را نادیده گرفته است و در ادامۀ راه 

خواه عامیانه » ها ز تلقیطر«و » ها ذهنیت« رسید، وجود برخی اشتباهات پرهزینۀ گذشته
اندرکاران بخش و هم در سطح نظام مدیریت توسعۀ  و خواه شبه علمی، هم در سطح دست

  .ملی، بر سر راه اصالح خود و توسعۀ ملی مسایل جدید آفرید
در این مقاله ضمن تبیین و تشریح و مستندسازی موارد فوق با استناد به تحوالت 

های توسعۀ قبل و بعد از انقالب اسالمی، نشان داده خواهد  نظری مربوط و نیز اسناد برنامه
شد که مشکالت بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی ایران تا زمانی که الگوی ذهنی منبعث 

گیری و تخصیص  از رهنمودهای رویکردهای سنتی اقتصاد توسعه در فرایندهای تصمیم
در چنین شرایطی، . هد کردتراشی خوا منابع وجود داشته باشد، در بهبود وضعیت مانع

 در فرایند رود و توان مشارکت فعال و سودمند زند و تحلیل می جامعۀ روستایی در جا می
نیاز اصلی کارآمدسازی تخصیص منابع مادی  بنابراین پیش. رسد توسعۀ ملی به حداقل می

ر ای و ملی ام اندرکاران بخشی، منطقه و انسانی، ایجاد تحول در الگوهای ذهنی دست
شناختی الگوی  به این ترتیب در این مقاله ضمن ارزیابی آسیب. توسعۀ روستایی است

  .ذهنی موجود، راه حل جایگزین ارایه و پیشنهاد خواهد شد
  
  شناسی   روش- 2

شناسی را کلید فهم عالمانه از مسایل و  با وجود آن که در سراسر جهان، روش
های غیرعلمی به  های علمی از گزاره هدربردارندۀ امکاناتی برای درک و تشخیص گزار

در نظام آموزش عالی کشور، هنوز هم، علوم گوناگون مستقل از مباحث آورند،  حساب می
شوند و این مسأله در عمل منشأ هرج و مرج  شناسی آموزش داده می مربوط به روش

ک سو ای که از ی گذاری و عمل شده است؛ به گونه  اندیشه، سیاست غیرمتعارف در عرصه
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های معین، مخاطبان این ادعاها  ضابطۀ ادعاهای گاه متضاد دربارۀ موضوع مطرح شدن بی
نفع و چه در سطح نظام  های ذی را چه در سطح عامه مردم و چه در سطح افراد و گروه

های  اعتمادی عمومی نسبت به آموزه گیری کشور دچار سردرگمی کرده و نوعی بی تصمیم
 از سوی دیگر، محک نخوردن این ادعاها، بالتکلیفی و فرایند علمی پدید آورده است و

بنابراین . حاصل اما پرهزینه را در کشور مداوم و مستمر کرده است آزمون و خطاهای بی
ها و  گیری جایگزین مبانی علمی در اتخاذ جهت» قدرت سیاسی«و » سلیقه«، »زور«

  .های معین شده است انتخاب سیاست
کنیم که با وجود گذشت چند سال از ورود به هزارۀ سوم و  میما در کشوری زندگی 

آغاز قرن بیست و یکم، کسانی معتقدند و بر این گمان خود پافشاری غیرمتعارف هم 
شناسی علوم دقیق تجربی  شناسی علوم اجتماعی، دقیقاً همان روش کنند که روش می

م و سازوکارهای دستیابی  ساله گذشته با چنین سطح درکی از عل20این افراد طی . است
های سیاستی در  گیری به آن در اتخاذ تصمیمات، تخصیص منابع و انتخاب جهت

تا آنجا که به . 1اند های گاه بسیار مهمی نیز داشته های اقتصاد و توسعۀ ملی نقش عرصه
شود، به  های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد و توسعۀ ملی مربوط می مسایل و دشواری

های  ها از عناصر اختیار، اراده، آگاهی، نظام ارزش ثیرپذیری شدید رفتار انسانواسطۀ تأ
کند که شناخت مشکل در موضع  هایی بروز می اجتماعی و شرایط محیطی، پیچیدگی

به همین خاطر در عرصۀ این علوم، به جای سخن . کند اصلی خود را بسیار دشوار می
ابط تابعی مطرح است و حتی در صورت دستیابی راندن از روابط علت و معلولی، بحث از رو

این روابط را » جهت«به درکی درست از این روابط، تنها از طریق سازوکارهایی که 
« کارها و اقداماتی که باید انجام داد«توان درنهایت به فهرستی از  سازد می مشخص می

توسعه به روشنی نشان پردازان نهادگرای  های اخیر اقتصاددانان و نظریه اما یافته. رسید
سازد و برای رفتن به  دهد که این فهرست، در بهترین حالت، ما را با کلیات کار آشنا می می

سمت اقدامات مشخص، عالوه بر دانستن اینکه چه کارهایی باید انجام دهیم، انتخاب 
اب، از طریق این دو انتخ.  نیز بسیار حائز اهمیت است3 و توالی درست کارها2زمان مناسب

های گذشته به شدت نسبت به آن غفلت  رسیم که در کل دهه به مسألۀ بسیار مهمتری می
دانش اقتصاد  »جعبه سیاه« از آن به عنوان 4پردازان شده است تا جایی که برخی از نظریه

   1.انجام کارها است» چگونگی«اند و آن عبارت از  توسعه نام برده

                                                      
  .  به عنوان نمونه نگاه کنید به مصاحبۀ محمد طبیبیان، روزنامه همشهری- 1

2 - Timing 
3 - Sequencing 

  : اجعه به مقاله زیر مفید استتر مر برای بررسی عمیق.  این تعبیر به هاروی لیبن شتاین تعلق دارد- 4
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وان نشان داد که مدیریت توسعۀ کشور، هنوز در ت شمار می از آنجایی که با شواهد بی
و انتخاب زمان و » کارهایی که باید انجام دهد«مرحلۀ دستیابی به درک درست از فهرست 
یابد و  های مربوط به مرحلۀ بعدی موضوعیت نمی توالی مناسب آنها قرار دارد، اساساً بحث

شود  و اکثریت مردم تحمیل میهای بسیار سنگینی بر توسعۀ ملی  از این موضع نیز هزینه
و نظام تولید اندیشه نیز، خواه در قالب نظام رسمی آموزشی کشور و خواه در قالب 

گذاری کشور نیز به شدت از این عرصۀ  نهادهای تولید اندیشۀ خدمتگزار نظام سیاست
ود وجه به دلیل اهمیت ناچیز یا محد اما این غفلت به هیچ. مهم از مسأله غافل مانده است

های فکری و نهادی مشخص بازگشت دارد که  این عرصه نبوده است و نیست و به کاستی
  .باید در جای دیگری به آنها نیز پرداخته شود

های  ریزی توسعۀ ملی به آسیب در این مقاله براساس تجارب کشور طی تاریخ برنامه
تایی و کشاورزی وارد و ناشی از غفلت از بررسی عالمانه آنچه که در عرصۀ توسعۀ روس

دهندۀ  مشکل اصلی کجاست؟ شواهد تجربی نشان. شد، پرداخته خواهد شد باید انجام می
ای به جامعۀ روستایی و بخش کشاورزی ابتدا  این واقعیت است که نگرش منفی و حاشیه

. با منطق اقتصادی محض و به واسطۀ ناتوانی اولیۀ آن در ایجاد ارزش افزودۀ باال ایجاد شد
حث بر سر این است که حتی هنگامی که نادرستی تلقی اولیه مشخص شد، باز هم اما ب
موضوعات « در کتاب ارزشمند خود به نام 2جرالد میر. ها ادامه یافته است توجهی بی

کند که در اغلب کشورهای در حال توسعه بازدهی  تصریح می» اساسی در اقتصاد توسعه
ر است؛ گهای دی کشاورزی، دو تا سه برابر بخشگذاری شده در بخش  هر واحد پول سرمایه

کشاند  های غیرکشاورزی می منابع را به سمت استفاده در بخش» همه چیز«اما در عمل، 
 برای کل 3 به تولید براساس تجربۀ ایران در این زمینه، در حالی که نسبت سرمایه). میر(

 7/0ورزی معادل  است؛ نسبت مشابه برای بخش کشا35/3های اقتصادی برابر  بخش
به عبارت ). 1377ریزی و اقتصاد کشاورزی، مهر  های برنامه مؤسسه پژوهش(باشد  می

های اقتصادی  ترین نسبت سرمایه به تولید را در میان همۀ بخش دیگر، بخش مزبور پایین
دهد که بخش  وری آسیایی نشان می در عین حال، محاسبات سازمان بهره. کشور دارد

 1995 تا 1986های  صاد ایران تنها بخشی است که در فاصلۀ سالکشاورزی در اقت
معاونت توسعۀ صنعتی وزارت (وری را تجربه کرده است  در بهره% 40افزایشی معادل 

                                                                                                                                                        
Liebenstein, H.(1989) “The Economics of Organizations and Institutions as the Black Box of Economic Development 

Analysis” World Development, Vol.17, No.9, Pp. 1361-1375.  

  . ترجمۀ حسین راغفر مراجعه شود» های اجتماعی دولت، فساد و فرصت«ز در کتاب  برای بحثی بسیار جالب، به مقالۀ ارزشمند ژوزف استیگلیت- 1

2 - Meyer 

3 - Incremental Capital Output Ratio 
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های رشد  ها حتی نرخ این در حالی است که برای سایر بخش). 1377صنایع، شهریور 
های قبل و  ر و نیز در دورهکه طی دورۀ مزبو  ضمن آن؛وری ثبت شده است منفی در بهره

ترین سهم و نسبت تشکیل سرمایه را نسبت به سایر  بعد از آن، همواره این بخش، پایین
ها داشته و حتی همین سهم نیز جز در موارد استثنایی، همواره روندی کاهنده  بخش

 های کشاورزی توجه به این واقعیت که بخش مذکور، باالترین عالوه بر مزیت. داشته است
ها را نیز دارد و از نظر پایداری و استمرار رشد  وری شاغالن در میان کل بخش سطح بهره

پذیری از نظر تغییرات درآمد ارزی کشور بوده است و  نیز دارای کمترین نوسانات و آسیب
کل % 95به طوری که بالغ بر (آید  بخش اقتصاد ایران نیز به حساب می» ترین خصوصی«

، به وضوح نمایانگر این واقعیت است که نادیده گرفتن این )تندعامالن آن خصوصی هس
ای و دست چندم در نظام  بخش و نگریستن به آن به عنوان یک عنصر حاشیه

شگفتی . کند گیری و مدیریت توسعۀ کشور، از منطق متعارف اقتصادی تبعیت نمی تصمیم
 توجه داشته باشیم که به یابد که به این نکته نیز ناشی از این غفلت هنگامی افزایش می

پردازان توسعه و برندگان جایزه نوبل  ترین نظریه  بسیاری از برجستهئوریکلحاظ ت
ترین نقطه شروع برای مواجه با مشکالت  ترین، کارآمدترین و مناسب اقتصاد، مهم

ترین دلیلی که ذکر  دانند و مهم نیافتگی را جامعۀ روستایی و بخش کشاورزی می توسعه
یافتگی در جامعۀ  ترین مظاهر توسعه ترین و عمیق یند نیز این است که گستردهنما می

  .روستایی و بخش کشاورزی قابل مشاهده است
ها، ترکیبی از دالیل و علل موجب شده است که در عمل،  با وجود همۀ این واقعیت
زای انگیز باشیم که در کشور، همچنان یکی از عناصر و اج شاهد این واقعیت تلخ و غم

انگاری و به  های توسعه، نادیده های اکثریت قریب به اتفاق برنامه گیری محوری جهت
گیری و تخصیص  های تصمیم حاشیه کشاندن مسایل توسعۀ روستایی و کشاورزی در نظام

  .منابع بوده است
در واکنش به این مسأله، مدیریت بخش کشاورزی همواره از موضع ضعف سعی در جلب 

دوستانه و احساسات و عواطف مدیریت توسعه را داشته است و به این  عهای نو انگیزه
ترتیب امکان دستیابی به درک درست و عالمانه از صورت مسأله را به سهم خود به حداقل 

  . اند رسانده
رسد در حال حاضر ترکیبی از فقدان اعتماد به نفس و نگرش سیستمی در  به نظر می
 جامعۀ روستایی و بخش کشاورزی، در کنار بسیاری اندرکاران و متولیان میان دست

اعتنایی به  های نادرست و در عین حال بی اطالعات ناقص، غلط و همراه با طرز تلقی
تجارب بسیار پرهزینۀ تاریخی کشور در سطح مدیریت توسعۀ ملی، موجب شده است که 
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به واسطۀ »  ملیتوسعۀ«هایی که  یری کشور هنوز هم نسبت به ابعاد هزینه نظام تصمیم
این نحوۀ نگرش به بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی پرداخته است و در صورت ادامۀ 

ای خواهد پرداخت،  های نادرست به صورت فزاینده ها و طرز تلقی ها و اندیشه روند غفلت
های مربوط به طراحی و تدوین برنامۀ چهارم  اینک در آستانه آغاز کوشش. غافل بماند

ها آشکار شود تا برای   است که حداقل بخش کوچکی از این هزینهتوسعه، الزم
گیران کشور مشخص شود که توجه به بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی نه اقدامی  تصمیم

از سر ترحم و دلسوزی که یک اقدام راهبردی، عالمانه و منطبق بر مصالح کلی توسعۀ 
  .ملی است

  
    عوارض غفلت تاریخی از توسعۀ روستایی- 3

های عمیق که در اثر غفلت از   گروه آسیب9با وجود آنکه در ادبیات توسعه حداقل از 
جا تنها  شود بحث شده است، در این توسعۀ روستایی و کشاورزی دامنگیر توسعۀ ملی می

به وجود را های توسعۀ ملی کشور  ترین چالش هایی که در حال حاضر مهم به برخی از نمونه
  : شود  اشاره می  است،آورده یا تشدید کرده

   توسعۀ بدون اشتغال -1- 3
های اولیه کشورهای در حال توسعه که به شدت تحت تأثیر شرایط تاریخی  در کوشش

، رشد اقتصادی به عنوان شاخص ندخاص آن دوره و به ویژه مسألۀ جنگ سرد قرار داشت
به . ی داشت منزلت و جایگاه استثنای،یکتای ارزیابی حرکت هر کشور به سمت توسعه

الشعاع  ها و الگوهای تخصیص منابع، تحت طوری که هر منطقی در زمینۀ تعیین اولویت
های صنعتی مدرن  در آن دوران، با این توجیه که فعالیت. بود» رشد اقتصادی«منطق 

باالترین توان ممکن در ایجاد ارزش افزوده را دارد و بنابراین مؤثرترین راه برای دستیابی 
. شود، بخش کشاورزی نادیده گرفته شد ی باالتر رشد اقتصادی محسوب میها به نرخ

های سنگین همگان فهمیدند که اصوالً در برابر  ر اثر پرداخت هزینهببنابراین گرچه بعدها 
هم قرار دادن صنعت و کشاورزی از اساس اشتباه بوده است و اگر ترتیبات نهادی و 

ای باز نکند که این بخش به صورت  زی به گونههای اقتصادی راه را برای کشاور سیاست
منطقی مواد خام صنعتی، مواد غذایی و نیروی کار مناسب برای بخش صنعت را عرضه کند 

ایجاد نکند، اساساً » تقاضا«و به شکل متناسب برای محصوالت صنایع سبک و سنگین 
به همین .  بودیابی به سطوح قابل قبولی از پیشرفت صنعتی غیرممکن خواهد امکان دست

دلیل است که در تجربۀ صنعتی شدن انگلستان، تا زمانی که تغییرات نهادی و فنی در 
، اساساً انقالب صنعتی امکان )انقالب کشاورزی(بخش کشاورزی این کشور ایجاد نشد 
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 در 1860 در آلمان، در دهۀ 1850 در فرانسه، در دهۀ 1820این مسأله در دهۀ . بروز نداشت
تحول در بخش کشاورزی در تمام این تجارب، .  در ژاپن تکرار شد1880در دهۀ آمریکا و 

 در 1960 و 1950های  د؛ همچنان که در دههکن پذیر می امکانرا است که پیشرفت صنعتی 
  ! کشورهای جنوب شرق آسیا نیز دقیقاً همین مسأله قابل مشاهده است

همۀ کشورهایی که با رویکرد  به بعد، 1950به هر حال واقعیت آن است که از دهۀ 
، بخش کشاورزی را نادیده »صنعتی شدن«های سطحی از مسأله  و تحلیل» مدگرایانه«

روبرو شدند؛ به این معنی که در اثر نادیده » ای به نام پارادوکس اشتغال گرفتند، با پدیده
اد، ای در اقتص ترجمههای شتابزده و  نیازهای صنعتی شدن و اعمال سیاست گرفتن پیش

در » فزونی عرضۀ نیروی کار نسبت به تقاضای آن«این کشورها به طور همزمان با 
  فزونی تقاضا نسبت به عرضۀ«نیافته، همراه با  های متعارف یک اقتصاد توسعه فعالیت

منطق کار نیز کامالً . های صنعتی مدرن و البته وارداتی روبرو شدند در فعالیت» نیروی کار
ها ناگزیر به ترک مزارع خود  های غلط دولت ی که به واسطه سیاستروشن است، کشاورزان

هایی روبرو شدند که اشتغال در آنها  و گسیل به شهرها شدند، در شهرها با کارخانه
ها  مدرن بود که آنها عمدتاً فاقد چنان آموزش» مهارت«و » دانش«مستلزم میزان حداقل 

با خیل بیکاران مهاجر روستایی روبرو شدند ها  به این ترتیب دولت. هایی بودند و مهارت
در این حالت با وجود وفور . که قادر به مشارکت در فرایند توسعۀ اقتصادی نبودند

های  های کارخانه مهارت، برای به گردش درآوردن چرخ سواد و بی نیروی کار بی» عرضۀ«
به این . نمود میناپذیر  مدرن، واردات نیروی کار ماهر و آموزش دیده از خارج اجتناب
گرایی و شهرگرایی در  ترتیب شرایطی ایجاد شد که در آن، رشدگرایی، صنعت

را سبب شد که در آن نه » توسعۀ بدون اشتغال«های توسعه، عمالً ظهور پدیدۀ  سیاست
 –های بسیار سنگین اقتصادی  شد بلکه هزینه تنها دستاورد اقتصادی خاصی حاصل نمی

شواهد تاریخی در ایران نمایانگر این . شد ن کشورها تحمیل میاجتماعی و فرهنگی به ای
 سال اول پس از انقالب اسالمی برای 10هایی که در  واقعیت است که با وجود همۀ تالش

برنامۀ پنجم و اسناد اولیۀ رفع آثار اشتباهات پیشین، که به صراحت در اسناد ارزیابی 
ای از  عکاس یافته است، به واسطۀ مجموعهبرنامۀ ششم عمرانی قبل از انقالب اسالمی ان

، به گزارش سند پیوست برنامۀ اول توسعه پس از 1368مسایل گوناگون در ابتدای سال 
از کل جمعیت فعال کشور همچنان ناتوان از ایفای % 40انقالب اسالمی، بالغ بر 

وم توسعه به طوری که، اسناد پیوست برنامۀ س. اند ترین نقشی در تولید ملی بوده کوچک
% 53حکایت از آن دارد که نسبت مزبور در سال پایانی اجرای برنامۀ دوم توسعه به 

بار در جامعۀ روستایی، در  در عین حال به اعتبار این رویکرد خسارت. افزایش یافته است
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 دهۀ گذشته، سرانۀ اشتغال جدید ایجاد شده به ازای هر روستا در کشور کمتر از 4طی 
  )1377سازمان برنامه و بودجه، شهریور ! (وده استیک فرصت شغلی ب

  
   گسترش و تعمیق بحران محیط زیست -2- 3

نظر وجود دارد که  پردازان و متخصصان توسعۀ پایدار نوعی اتفاق امروزه در میان نظریه
های نظام اجتماعی  توان مستقل از پایداری همۀ زیرسیستم یطی را نمیمح پایداری زیست
ای مشخص در زمینۀ پایداری اقتصادی،   عبارت دیگر، تا زمانی که برنامهبه. در نظر گرفت

های  محیطی همواره در معرض تهدید اجتماعی و فرهنگی نداشته باشیم، پایداری زیست
شواهد تجربی حکایت از آن دارد که نادیده گرفتن بخش . فزاینده باقی خواهد ماند

ترین  های شهرگرایانه یکی از مهم کشاورزی و توسعۀ روستایی و تأکید بر سیاست
مهاجرت روستایی نیز به نوبه خود هم به . های افزایش مهاجرت روستایی است زمینه

های منطقی از منابع آب و خاک و هم به اعتبار افزایش چشمگیر  واسطه کاهش مراقبت
در عین . شود جمعیت و تراکم جمعیت شهری، منشأ ایجاد مخاطره برای محیط زیست می

نشینی با همۀ آثار و  ل به واسطه عدم آمادگی کافی شهرها، معموالً پدیدۀ حاشیهحا
به موجب . شود ناپذیر می عوارض فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اجتناب

 تا 1335های   کشور، در حالیکه در فاصلۀ سال1375اطالعات مربوط به سرشماری سال 
شته، نسبت مربوط به رشد جمعیت شهری  درصد رشد دا316 کل جمعیت کشور 1375

های  کنندۀ سیاست  درصد بوده است و از آن مهمتر برای درک نقش تعیین618بالغ بر 
های پس از  شهرمحور و غافل از جامعۀ روستایی به سیاست تعدیل ساختاری که از سال

 بر .شود پایان جنگ تحمیلی در دستور کار مدیریت توسعۀ کشور قرار گرفت، اشاره می
این اساس، کافی است به این نکته توجه کنیم که در حالیکه سهم نسبی مهاجران با سابقۀ 

 به 1375 درصد بود، در سال 94/17، 1365یک سال اقامت یا کمتر از یک سال در سال 
  .  درصد رسیده است40/32

شواهد مطالعاتی موجود حکایت از آن دارد که در الگوی جدید، مهاجرت روستایی یک 
رخ داده ) 1340دهۀ (دار نسبت به الگوی مربوط به دوران اصالحات ارضی  تحول معنی

است و آن این است که در الگوی قدیم، فقط نیروی کار جامعۀ روستایی به سمت شهرها 
کردند و عالیق مهاجران به روستا، به واسطه باقی ماندن والدین و اعضای  حرکت می

ا هم اقدام به ب اما در الگوی جدید همۀ اعضای خانواده ماند؛ خانواده در روستا باقی می
و به همین دلیل پدیدۀ ) 1377سازمان برنامه و بودجه، شهریور (کنند  ترک روستا می

تبدیل به یک مسألۀ بسیار جدی در کشور شده است که عالوه بر » روستاهای متروک«
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امنیت ملی نیز شایسته جنبۀ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از جنبه مالحظات 
در عین حال برای آنهایی  هم که به هر دلیل در روستاها باقی . باشد تأمل جدی می

. شود تر می تر و غیرقابل تحمل آمیزتر، ناامن ای مخاطره مانند، شرایط به طرز فزاینده می
. یکی از موارد بسیار مهم مربوط به این قضیه، روند افزایش تعداد وقوع سیل است

دهد که به رغم پایین بودن متوسط بارش سالیانۀ  العات موجود به روشنی نشان میمط
های اخیر، به دلیل از بین رفتن پوشش گیاهی در برخی مناطق، وقوع  کشور در دهه

های کافی، کشور با روند فزایندۀ  های ناگهانی و نامنظم و عدم وجود زیرساخت بارش
ها، مراتع و  های سازمان جنگل اساس گزارشبر. های ویرانگر روبرو بوده است سیل

 را 194 مجموع تعداد موارد وقوع سیل رقم 1330آبخیزداری کشور، در حالی که در دهۀ 
 مورد در 459 به 1340 مورد در دهۀ 251دهد این نسبت با یک روند افزایشی، از  نشان می

.  رسیده است1370 مورد در دهۀ 1471 و باالخره 1360 مورد در دهۀ 1095، 1350 دهۀ
های ویرانگر و فزاینده، کافی  بار پدیدۀ سیل آمیز و خسارت نظر از همۀ ابعاد مخاطره صرف

است توجه کنیم که در دورۀ مشابه، روند تخریب مزارع کشاورزی در اثر سیل به چه 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور حکایت از آن دارد که  گزارش سازمان جنگل. صورت است
 هزار 15 به 1330 هزار هکتار در دهۀ 9رع تخریب شده در اثر وقوع سیل از مساحت مزا

 و 1360 هزار هکتار در دهه 149، 1381 هزار هکتار در دهۀ 81، 1340هکتار در دهۀ 
 رسیده است 1370 در دهۀ) یعنی بالغ بر یک میلیون هکتار( هزار هکتار 1007باالخره 

  ). 1382کشاورزی، فروردین ریزی اقتصاد  های برنامه مؤسسه پژوهش(
  
   نابرابری، ناموزونی و از هم گسیختگی -3- 3

اعتنا به مسایل بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی، ناگزیر توان  رویکرد شهرگرا و بی
های  ای از دالیل، گرایش در عین حال، بنا به مجموعه. دهد  تولیدی جامعه را کاهش می

طراز  ن را با آخرین استانداردهای جهانی همنماید و به سرعت آ مصرفی را تشدید می
سؤال بسیار کلیدی آن است که این شکاف بین توان واقعی موجود تولیدی . سازد می

  جامعه و الگوی واقعی موجود مصرفی جامعه از چه طریق باید پر شود؟ 
پاسخ به این سؤال را تجربۀ تاریخی کشورهای در حال توسعه، در قالب استمرار 

مطالعاتی که خواه در چارچوب . اتکا به صنعت استخراجی یک محصول داده استفزایندۀ 
صورت گرفته، به روشنی نشان »  هلندی بیماری« و خواه در قالب یاقتصاد سیاسی رانت

ای بهتر، بخش کشاورزی و  ای که به امید آینده دهد که کشورهای در حال توسعه می
اند، دستخوش یک   تبدیل کرده و نادیده گرفتهای جامعۀ روستایی خود را به اموری حاشیه
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در قالب این دور باطل، عوارضی . شوند که خروج از آن بسیار دشوار است دور باطل می
  .  اجتماعی قرار دارد–گسیختگی ساختارهای اقتصادی  همچون نابرابری، ناموزونی و از هم

 به این سو، به 1368ی ها با کمال تأسف، مدیریت توسعۀ کشورمان نیز به ویژه از سال
نابرابری بر همۀ شئون نظام ه کنندۀ مسأل واسطۀ درک ناقص و نادرستی که از درجۀ تعیین

انگارانه با موضوع را در دستور کار خود قرار داده  اجتماعی دارد، برخوردی سهل-اقتصادی
اخیر های  ترین مطالعاتی که طی سال این در حالی است که براساس یکی از درخشان. است

 انجام گرفته است و موضوع آن ارزیابی W.I.D.E.Rدر این زمینه به سفارش مؤسسه 
» نابرابری«باشد،  نیافتگی و دالیل تداوم آن می تجارب قرن بیستم در زمینۀ توسعه

کند که روند  در این مطالعه تصریح می» کورنیا«. ترین مانع توسعه شناخته شده است مهم
ها و همبستگی اجتماعی و نیز مانعی بر سر  اند منشأ تضعیف انگیزهتو فزایندۀ نابرابری می

راه تأمین مایحتاج مورد نیاز برای رشد درازمدت و توسعۀ انسانی و در نتیجه کندی 
در . (Kornia, 1999) ثباتی اجتماعی قلمداد شود  آهنگ رشد، استمرار فقر و افزایش بی

آمدهای   دارد که فقر و نابرابری و آثار و پینظر در این زمینه وجود عین حال نوعی اتفاق
  . تر از جامعۀ شهری است زننده آسیب آن در جامعۀ روستایی به مراتب شدیدتر و

 صورت پذیرفت، به روشنی نشان داده 1400در مطالعاتی که در چارچوب برنامۀ ایران 
های درآمدی  بریتر از نابرا کننده های آمایشی در کشور اگر نگران شده است که نابرابری

 اسناد 2برای مثال بنا بر آنچه که در جلد دوم از پیوست شمارۀ . نباشد از آن کمتر نیست
پیوست برنامۀ سوم انعکاس یافته، اگر کل سرزمین ایران را به دو قسمت شرقی و غربی 

 درصد از کل جمعیت و فعالیت را 81 قسمت غربی بالغ بر –تقسیم کنیم، با مساحت برابر 
خود جای داده است و این به معنای ناموزونی و از هم گسیختگی غیرمتعارف در پهنۀ در 

  .پردازیم های آن را نیز در همه حال داریم می باشد و هزینه سرزمین ایران می
  
  گیری   نتیجه-4

ای و  هایی که در اثر نگرش حاشیه شود که هزینه براساس آنچه که بیان شد، مالحظه می
شود، بسیار  عۀ روستایی و بخش کشاورزی به نظام ملی تحمیل میدست چندم به توس

بنابراین برای عبور از این شرایط، دستیابی به یک درک عالمانه از مسایل . سنگین است
گیری و تخصیص  ترین عامل ایجاد دگرگونی در الگوی ذهنی نظام تصمیم توسعۀ ملی، مهم

  .ش کشاورزی در فرایند توسعۀ ملی استمنابع کشور دربارۀ جایگاه توسعۀ روستایی و بخ
شناسی آمده است، ایجاد و نیل به چنین درکی به منزلۀ  همانگونه که در بخش روش

بلکه تنها در بهترین حالت، شرط الزم را . خاتمۀ کار و حل و فصل مسایل توسعه نیست
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کفایت به کنیم و شرط » چه«نیافتگی باید  کند تا بفهمیم برای عبور از توسعه فراهم می
  .این کار متمرکز شویم» چگونگی«یابد که بر  دنبال آن موضوعیت می

های غیرمتعارفی که  انگاری ها و سهل فهمی ارزیابی نگارنده آن است که به واسطۀ کج
تاکنون وجود داشته است، نفس عبور از این مرحله به مثابه شکسته شدن طلسمی با 

های انسانی و نهادی موجود  توجه به ظرفیتقدمت چند ده ساله است و به تبع آن با 
  . ها را نیز سامان داد توان به سرعت و به صورت عالمانه سازوکارها و چگونگی می

 به 1368های  بحث بر سر این است که نظام مدیریت توسعۀ کشور به ویژه طی سال
نیز گام بعد، نه تنها به این امر خطیر توجه کافی مبذول نداشته بلکه در جهت عکس آن 

اطالعی  ها، عمدتاً ناشی از بی توان ادعا کرد که این گام گرچه به درستی می. برداشته است
گیری و تخصیص منابع بر سرنوشت  و ناآگاهی نسبت به آثار و پیامدهای آن الگوی تصمیم

ها  وجه مانع تحمیل هزینه بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی بوده است؛ اما این امر به هیچ
به عبارت دیگر، اهمیت، ضرورت و . رات گاه غیرقابل جبران بر آن نشده استو خسا

گیری و تخصیص منابع کشور را  حساسیت این تحول در الگوهای ذهنی نظام تصمیم
های  اعتنا به واقعیت انگارانه و بی های سهل گذاری توان به اعتبار آثار شگرف سیاست می

خوردۀ تعدیل اقتصادی نیز به   برنامۀ شکستموجود جامعه و اقتصاد ایران در چارچوب
غیرمتعارف از جامعۀ » زدایی صنعت«ها، با یک  نمایش درآورد؛ آنجا که در اثر این سیاست

 آن هم در شرایطی که جهان به سوی موج سوم انقالب صنعتی در حرکت -  1روستایی
 روبرو 3ایی و شهریای میان جامعۀ روست کنندۀ زوال رابطۀ مبادله  و با روند نگران-2است

  . شده است
  
 

                                                      
از انتشارات مؤسسۀ » سازی نرخ ارز بر بخش کشاورزی مجموعه مقاالت آثار یکسان« برای مشاهده آثار تفصیلی این مسأله، مراجعه به کتاب -  ١
  .   مفید است115-120 به ویژه صفحات 1381ریزی و اقتصاد کشاورزی، پاییز  برنامههای  پژوهش
  . نوشتۀ لسترتار، ترجمۀ عزیز کیاوند از انتشارات فردا، آمده است» آفرینان ثروت« تفصیل این بحث در کتاب - 2
  .مراجعه شود) 1377(از انتشارات وزارت کشاورزی سابق » کشاورزی محوری از حرف تا عمل« به جزوۀ - 3



  ی روستایی نیاز توسعه  پیش،الگوهای ذهنیتحول 
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