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 :چکیده
 ساله گذشته جامعه ایران دارای آن چنان ابعادی است که شایسته 25تحوالت جمعیتی 

بایست حاصل آن   میباشد و  میی جدیها و نیازمند ژرف کاویای جدید بوده  عنوان پدیده
 به صورتها وتدابیری باشد که از جمعیت جوان موجود کار راهچنان   دستیابی به آنها کوشش

 پیشبرد ایران در راه توسعه ملی استفاده نماید و طبیعی است که در غیر این موهبت در یک
، تواند همه ارکان نظام اقتصادی  میشود که  میمزبور تبدیل به تهدیدی صورت موهبت

 .فرهنگی و حتی امنیت ملی مارا به لرزه در آورد، سیاسی، اجتماعی
،  خردمندانه با این پدیده جمعیتیی مواجههپذیر ی امکانها بی شک یکی از مهمترین جلوه

با وجود آنکه   توسعه کشاورزی و توسعه روستایی است ومسألهبرخورد فعال و عالمانه با 
ی توسعه بالغ بر نیم قرن ها شواهد نظری و تجربیات علمی اکثریت قریب به اتفاق تجربه
 عه روستایی درجام کشاورزی و گذشته حکایت از آن داردکه غفلت از جایگاه و منزلت بخش

شدن مشکالت پیشین و از سوی دیگر موجب تر   پیچیدهمنشأی توسعه از یک سو ها برنامه
وجود برخی موانع ذهنی و ساختاری در ، شود  میظهور مشکالت و مسایل جدی جدید

، کشورمان هنوز اجازه و امکان درک درست منزلت این بخش در پیشبرد اهداف توسعه ملی
 و تخصیص گیری ی جدید را در سطح نظام تصمیمها دشوارییشگیری از بروز  و پها بحرانمهار 
 .فراهم نساخته است، منابع

در این مقاله ضمن تبیین ابعاد تحوالت جمعیت شناختی کشور و نسبت آن با بحران ملی 
 و ها ظرفیتی موانع ذهنی و ساختاری پیش گفته و ها شود با معرفی ریشه  میبیکاری تالش

ای بخش کشاورزی و جامعه روستایی به اعتبار تجربیات سه برنامه گذشته توسعه توانمندیه
ی معطوف به بیکاری در سطح ملی ها چالشی مشخصی جهت برون رفت از ها حل راهکشور 

 .ارائه شود
 

 : واژگان کلیدی

 ها، کشاورزی  توانمندی بیکاری، بحران مالی،
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 : مقدمه
را با یکی از  ی اخیر، کشور ماها سالای نیروی کار در طی ضشکاف بسیار شدید میان عرضه و تقا

ای  این شکاف حکایت از شمشیر دو لبه.سابقه در فرآیند توسعه ملی روبرو ساخته است   بییها چالش
ی ها  و عقب ماندگیها مهمی ار کاستی دارد که در یک سوی آن فرصت کم نظیری برای جبران بخش

ی دیگر آن مدیریت توسعه را در معرض تهدیدی جدی با ابعاد و سو در تاریخی کشور فراهم شده و
 .اقتصادی و فرهنگی قرار داده است، اجتماعی، ی،سیاسیها پیچیدگی

ی اقتصادی خاص کشور و همچنین مسایل بنیادی و ساختاری موجود در آن به ها به دلیل ویژگی
اهمه جوانب آن با دقت کافی مورد  اشتغال رابمسألهلحاظ تاریخی فرصت بسیار اندکی داشته ایم تا 

غیر مشارکت جو یانه در ای  بوده است که رویهای  ساخت سیاسی کشور معموالً به گونه. توجه قرار دهیم 
چنانچه مشارکت و دخالتی از سوی مردم ، بنابر این.شیوه معمول و قاعده مرسوم بوده است ، آن

 نگرانی و منشأگذر تاریخی این مرز و بوم نه تنها در ،  سیاسی مشاهده نشدهگیری ی تصمیمها درفرآیند
انعکاس این ! آمده است   میبلکه ازآن استقبال هم به عمل، شد  نمیدل مشغولی اصحاب قدرت محسوب

قابل » توسعه بدون اشتغال«رویکردهای موسوم به چارچوب  در حوزه اقتصادی نیز به وضوح در مسأله
تر  ی اتخاذ شدهها گیری شود که سمت  می مزبور این گونه توصیفدر ادبیات توسعه فرآیند.مشاهده است

کند که کشور در حال توسعه درآن واحد به طور هم زمان با فزونی   میعملای  مدیریت توسعه به گونه
معنی دار عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار در کنار فزونی چشمگیر تقاضا نسبت به عرضه نیروی کار 

 .روبرومی شود
، عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار مربوط به شرایطی است که در آن به امید صنعتی شدنفزونی 

شود ودر واکنش به آن با خیل مهاجران روستایی   میبخش کشاورزی و جامعه روستایی نادیده گرفته
 واجهی صنعتی عمدتاً وارداتی مها شوند و در آنجا با کارخانه  میشویم که به جانب شهرها روان  میروبرو
هستند ، ها  و مهارتها ولی با سطوح قابل قبول آموزش، شوند که البته به شدت متقاضی نیروی کار می

یی که توانایی خاصی ها مهاجران روستایی در حوزه، بنابر این .باشند  میکه مهاجران روستایی فاقد آنها
شهری و گسترش بخش ی حاشیه نشینی ها پدیده.دارند با تقاضای مشخصی درشهرها مواجه نیستند

شتابزدگی در ، از طرف دیگر. مولود چنین شرایطی هستند،  و مسایل آنهاها غیر رسمی با همه ویژگی
جهت صنعتی شدن موجب گردیده که قبل از تربیت نیروی کار متخصص و مهارت دیده کافی اقدام به 

ماند که در شرایطی که   نمیاقیجز این بای  چاره، بنابر این. نسبتاً پیشرفته شودآالت  واردات ماشین
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برای به حرکت در ، ی شغلی نیستندها فرصتبخش عظیمی ازعرضه کنندگان نیروی کارقادر به یافتن 
این چنین . به واردات نیروی کارآموزش دیده و ماهر توسل جسته شود ، ی این صنعتها چرخ آوردن

شود و   میابل توجهی از مردم دریغاست که مشارکت اقتصادی نیز در کنار مشارکت سیاسی از بخش ق
 .شود  میتوسعه ملی از این جنیه نیز با دشواری و چالش مواجه

 مسأله برده است همین سؤالی سنتی اقتصاد توسعه را زیر ها یکی از مهمترین وجوهی که رویکرد
 واقعیت این است که مشارکت اقتصادی با مشارکت سیاسی ارتباط و پیوندی وثیق دارد و. است 
ی ها بحرانسرنوشت کشور را دستخوش انواع ، کنند  نمی توجهمسألهیی که به ابعاد اهمیت این ها رویه

در طی چند دهه گذشته به اعتبار مالحظات مربوط به توسعه .کند  میاجتماعی وسیاسی، اقتصادی
افقی فزاینده انسانی وتوسعه درون زا و نیز نقش چشمگیر دستاوردهای رویکرد نهادگرا به امر توسعه تو

  ها و گسترده به وجود آمده است مبنی برآن که انسان
ی توسعه ونیز مهمترین ابزار برای ها می بایست در قلب مسایل توسعه قرار گیرند و به مثابه هدف بر نامه

شاید به همین خاطر باشد که امروزه نوعی اتفاق نظرگسترده در .تحقق مسایل توسعه نگریسته شوند 
ی انسانی خود را حد ها ی سرمایهها ظرفیتبوجود آمده است که کشوری که نتواند استفاده از این زمینه 
 .به دشواری خواهد توانست به شکل اصولی و راهگشا مسایل توسعه ملی را به پیش ببرد ، اکثر سازد

رد با همه ابعاد اهمیت آن مو،  اشتغالمسألهآن باشد که ای  شاید مهمترین پیش نیاز چنین رویه
جنبه ، شود  میگر چیزی که در ابتدا به عنوان مهمترین زمینه اهمیت اشتغال جلوه. شناسایی قرار گیرد

رای اشتغال ده  ب1تیا سنآمار، در حالی که فیلسوف و اقتصاددان بزرگ معاصر، در آمدزدایی آن است
قتصادی و مابقی به ابعاد روحی، روانی، وجه مختلف قائل شده است که تنها دو تا از آنها به جنبه ا

  ). 1997سن،  (های مربوط به شئون انسانی بازگشت دارد اجتماعی و فرهنگی و سایر جنبه
، توزیع در آمد وری ای از قبیل بهره در عین حال مسأله اشتغال با بسیاری از متغیرهای کالن و توسعه

در این . نسانی نیز ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد های ا و پیشرفت علمی، فنی و میزان انباشت سرمایه
ای بر خوردار است  میان رابطه دو سویه میان توزیع عادالنه درآمدها و اشتغال از جایگاه و اهمیت ویژه

های کم کاری و بیکاری نیروی کار در آنها باال و رو به افزایش است،  شود که در اقتصاد که نرخ گفته می.
به ) 131 : 1368سینگر و دیگران، (هاست  باالتر اشتغال به معنای توزیع مجدد در آمددستیابی به سطوح 

شود توزیع  تر در آمدها محسوب می همان ترتیب که ایجاد اشتغال یکی از ابزارهای مؤثر توزیع عادالنه
یش درآمد فقرا به به این گونه که افزا. ها نیز به نوبه خود بر ایجاد اشتغال اثر مثبت دارد  عادالنه در آمد
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معنای افزایش تقاضا برای کاالهای ضروری بوده و به صورتی هم زمان موجب افزایش تقاضا برای تولید 
های  از جنبه. )14: 1369امری، (شود  ی محلی میگذار محلی، باال رفتن اشتغال محلی و ارتقای سر مایه

های صنعتی نیز رونق بازار کار سهمی دهد که حتی در کشور تر نشان می اجتماعی نیز، مطالعات جدید
، 1999براساس تحقیقات دو اقتصاددان نیروی کار در سال . اساسی در زمینه کاهش میزان جرایم دارد

درصدکاهش جرایم 3 /9 درصد کاهش میزان بیکاری درامریکا موجب6/2هر 1992-1997ی ها سالبین 
 ). 2000رودگرز و فریما، (شده است 

، عالوه برآن که به معنی استفاده غیر بهینه از مهمترین عامل تولید از منظر به طور کلی بیکاری
تواند منشی  ها می ها وبحران آفرینی اقتصادی است، از طریق بستر سازی برای گسترش انواع بزهکاری

لطمه دیدن ثبات سیاسی جامعه از طرف دیگر، موجب کاهش به . های سیاسی نیز باشد  ناآرامی
در عین حال ) 59 : 1371الشاقی، ( ی تولیدی جامعه خواهد شدها ظرفیت و نیز کاهش یگذار سرمایه

یکی . شود منشأ پیشبرد اهداف توسعه ملی میوری  باید توجه داشت که مسأله اشتغال در پیوند یا بهره
 آن است کهاند  از مهمترین مسایلی که اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان توسعه به آن توجه کرده

های  گیری بنابراین، در انتخاب جهت. باشند  اغلب فقرا بیکار نیستند و به هرصورت دارای شغلی می
مربوط به اشتغال باید به این نکته توجه نمود که در راهبردهای دور مدت ایجاد اشتغال به هیچ وجه 

  )86-87 :1369گریفین،  (را قربانی نمودوری  نیاید بهره
ر شدن اقتصادهای در حال توسعه این است که مالحظات مربوط به گی مینیکی ازمهمترین دالیل ز

گیرند و بنابر این مزیت اقتصادی  طراحی و در نظر میوری  اشتغال را مستقل از مالحظات مربوط به بهره
پایین  های تولید جستجوکرده و های مربوط به هزینه خود را در بازارهای جهانی صرفاً در چارچوب مزیت

باید توجه داشت که .گیرند  زینه تولید را نیز صرفاً در چارچوب دستمزدها ی نازل در نظر میبودن ه
شود و تبلور این امر در  آن متجلی میوری  گرچه قدرت و توانایی یک اقتصاد در سطح کارآیی و بهره

عبارت دیگر، به . یابد، اماعکس مسأله به هیچ رو صادق نیست  های تولید انعکاس می پایین بودن هزینه
کشورهای در . آن عوامل نخواهد بودوری  پایین بودن هزینه عوامل تولید ضرورتاُ به معنای کارآیی و بهره

سوادی یا کم سوادی مواجه هستند که به دلیل  حال توسعه با خیل عظیم نیروی کار فقیر و عمدتاً بی
 کننده در قابلیت رقابت، مؤلفه هزینه ـ ارزانی، قابل رقابت تلقی شده و در صورتی که تنها متغیر تعیین

در حالی که از منظر توسعه، کارآیی این گونه . توانند از آزمون بازار سر بلند بیرون بیایند قیمت باشد می
هزینه نه تنها منعکس کننده قدرت یک اقتصاد نیست، بلکه دقیقاً نشانگر ضعف و عقب ماندگی آن 
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ی در تئوری اقتصاد بازار آن است این دو جنبه با یکدیگر هم نکته مهم روش شناخت. شود  محسوب می
به این ترتیب، کشورهای درحالب توسعه، با چنین درکی از . شوند  تراز و هم ردیف در نظر گرفته می

ی و در نتیجه تثبیت توسعه الملل منطق بازار به سمت نهادمند کردن الگوی سنتی تقسیم کار بین
های سطح توسعه، که عبارت از ایجاد تحول  حالی که براساس منطق بر تحلیلدر . روند نیافتگی خود می

تر در نظام تقسیم کار  ی اقتصادی است الزمه قرار گرفتن در موقعیت مناسبها فعالیتو در ساختار 
های مطلق و نسبی موجود در شرایط توسعه  ی آن است که یک کشور در حال توسعه مزیتالملل بین

 سازد واز طریق بالندگی تولید و استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی ـ فنی در نیافتگی را متحول
 .)1993کالیان، (همراه نماید وری  فرایند تولید، اشتغال را با بهره

توجه به این مسأله مستلزم آن است که مسأله اشتغال در کنار مسأله تکنولوژی و هردوی آنها درکنار 
اگر پیوندهای .  توسعه قرار داشته باشد گذاری سیاستشی در دستورکار  برای نظام آموزریزی برنامه

مورد نیاز در این زمینه نا دیده گرفته شود، عالوه بر آن که منابع انسانی و مادی عظیمی مورد اتالف قرار 
هایی ازقبیل  شکاف. های جدیدنظام ملی را مورد تهدید قرارخواهد داد  خواهد گرفت، انبوهی از چالش

اف میان تقاضای اقتصادی و اجتماعی آموزش عالی، شکاف میان رشد اقتصادی و رشد دانش شک
آموختگان، شکاف میان گسترش کمی آموزش عالی و نیازهای جامعه، شکاف میان انتظارات شغلی و 

درعین حال که مسأله فرار مغزها نیز در همین چارچوب قابل . اجتناب ناپذیرخواهد بود …امکانات آن و
 .باشد  لیل میتح

به  ها فعالیتبه طور خالصه، باید توجه داشته باشیم که موضوع اشتغال صرفاً مسأله درگیر شدن در 
های رفتاری فرد  از جنبه فردی اشتغال تأثیری تعیین کننده در الگو.  در آمد و تولید نیست منظورکسب

. در ارتباط است . …شدن وداشته و با موضوعات نظیر عزت نفس، احساس مفید بودن، اجتماعی 
، توزیع در آمد، تجارت خارجی وری همچنین، نوع نگاه به اشتغال با متغییرهای کالن اقتصادی مانند بهره

های مزبور به شدت  ای بسیار نزدیک دارد و سرنوشت اقتصاد ملی در هریک از زمینه و از این قبیل رابطه
د وافزون برآن، مهمترین موانع توسعه در طی نیم قرن باش مینگرش به مسأله اشتغال تحت تأثیر نحوه

هایی نظیر مهاجرت روستایی، حاشیه نشینی  گذشته بازتابی از نحوه نگرش به مسأله اشتغال بود، پدیده
و  اند ز این جملهاهای آمایشی و در آمدی  نابرابری های فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی وشهری، نا هنجاری

ی ارتباط بسیار مستحکم با نوع نگرش به الملل بینه اقتصاد ملی در نظام تقسیم کارباالخره این که جایگا
 .ی مرتبط با آن داردها سیاستمسأله اشتغال و 
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تجربه نیم قرن گذشته کشورمان حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران تمامی هزینه مربوط به نگرش 
ین حال، در طی سه برنامه گذشته توسعه، در ع.نادرست به مسأله اشتغال را پرداخت نموده است 

که با تا مدیریت توسعه کشوررا ناگزیر ازآن سازد اند  ای از مسایل دست دردست یکدیگر داده مجموعه
 .تر و چند بعدی مواجه شود  پیچیدهاشتغال به مثابه مسأله ای

 
 ابعاد مسأله ملی اشتغال و نحوه مواجهه با آن 

طرح شد، نگاه به مسأله اشتغال در کشور ما تناسبی با ابعاد اهمیت آن همان گونه که در بحث قبل 
در بهترین حالت، حداقل در طی نیم قرن اخیر در چارچوب رویکردهای سنتی اقتصاد توسعه  نداشته و

در چارچوب این رویکرد، فرض برآن است که مسأله اصلی عبارت است از تالش برای . قابل توضیح است 
یشتر پس انداز و کل مسأله توسعه ملی نیز از انباشت پس انداز به فرآیند بسیار ساده انباشت هر چه ب

های  گذاری سیاستدر عرصه  ). 56 : 1365تودارو، ( . گردد فزاینده اقتصادی تحویل میشده رشد 
لذا، شود و  اجرایی و عملی نیز، به مسأله اشتغال در حد مسایل بسیار ساده و ابتدائی دیگر نگریسته می

در حالی . ال فیصله خواهد یافت وری رود که این مشکل نیز، چنان مسایل دیگر، با تخصیص ارز گمان می
رسد برای عبور از شرایط کنونی درک درست مسأله در چارچوب شناخت عالمانه وجه  که به نظر می

های  توصیههای موفق، تجربیات تاریخی توسعه کشور و  های محوری تجربه جمعیتی مسأله، مؤلفه
 .پذیر است تئوریک اقتصاد توسعه امکان

 
  وجه جمعیتی )الف

های باروری بسیار باال در کنار کاهش شدید مرگ ومیر، خصوصاً مرگ ومیر نوزادان  حاصل تداوم نرخ
 8/316 میلیون نفر با 9/18 از حدود 1375 تا 1335ی ها سالو کودکان، جمعیت ایران را در فاصله 

شاید همین مسأله به خودی خود برای نشان دادن . میلیون نفر رسانده است 1/60 درصد افزابش به
دهد   نشان میها سالهای همین  با این حال، نتایج سر شماری. اهمیت مسأله اشتغال کافی به نظر برسد

  سال، افزایشی بیش از افزایش کل جمعیت و65 تا 15که جمعیت بالقوه فعال، یعنی افراد واقع در سنین 
 این به آن معناست که به واسطه رشد مثبت و فزاینده جمعیت، دراین .اند  درصد داشته4/330برابر با 

بیش از خارج شدگان از آن و نیز بیش از متولدشدگان همین اند  دوره شمار کسانی که وارد بازار کارشده
 میلیون 60شور به بیش از  ادامه یابد، جمعیت فعال ک1400دوره بوده است و چنانچه همین روند تا سال 
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به این ترتیب مدیریت بازار کار در کشور ما، ابعادی فراتر از . ) 1381چینی چیان،  (نفر خواهد رسید
تر کیب جمعیتی که به طور بالقوه داوطلب کار  افزون براین،. یابد  حدود مورد نظر در بدو امر را می

های باسواد در  توجه به نسبت. تر کند ث را پیچیدهتواند ابعاد مسأله مورد بح شوند نیز می محسوب می
 1/5دهدکه سطح باسوادی از   نیز نشان می1375 تا 1335ی ها سالساله، بیشتر در فاصله 6جمعیت 

 برابر و 5به عبارت دیگر، میزان باسوادی در سطح کشور بیش از .  درصد رسیده است 5/79درصد به 
 ساله میزان باسوادی 40همچنین در طی این دوره . شده است  برابر 9خصوصاً در مورد زنان بیش از 

 برابر داشته 47/2 برابر در مقابل36/11جمعیت روستایی رشدی بسیار فراتر از جمعیت شهری و برابر با 
های باسوادی نبوده است و رشد زاید  است دگرگونی جمعیت از این لحاظ تنها محدود به افزایش میزان

 ساله و 6 کل جمعیت درصد 8/16ت در حال تحصیل کشور نیز وجود داشته و از الوصفی در مورد جمعی
در طی همین دوره در حالی که .  رسیده است 1375 درصد در سال 9/36 به 1345بیشتر در سال 

 3/59 درصد افزایش داشته، رقم مشابه برای روستاهای کشور 4/36جمعیت در حال تحصیل شهری 
ی اخیر، رشد شدید دانش آموختگان سطوح عالی درکشور به ها سال در به عالوه. درصد بوده است 

 نفر فرد با تحصیالت لیسانس 5/2 تنها به طور متوسط 1375ای بوده که مطابق اطالعات سر شماری  گونه
 .اند  و باالتر در روستاهای کشور ساکن بوده

 سال 15 درصد در جمعیت 40 های مشارکت اقتصادی کنونی که در حدود لذا حتی اگر قرار باشد نرخ
ی شغلی الزم، ها فرصتهای آتی حفظ شود، عالوه بر کمیت عظیم  به باالی کشور است، برای دوره

ی ایجاد شده ها فرصتبایست مشاغل ایجاد شده به لحاظ کیفی نیز مورد توجه جدی واقع شوند زیرا  می
کرده  داوطلبان عادی کار را به خودجذب میدر بازار کار کشور تاکنون عمدتاً مربوط به مشاغلی بوده که 
. های ویژه را کمتر مورد نظر قرارداده است  و بخش عظیم افراد در جستجوی کار با تحصیالت و تخصص

 درصد 78حدود . سازد  تر می های بیکاری جمعیت، این موضوع را روشن نگاهی اجمالی به خصیصیه
 44 سال گذشته است، 2 درصد از بیکاران موجودکه از 46ساله اند، طول زمان بیکاری 30تا15بیکاران 

و به سبب تعطیل تا توقف کار و اند  شوند که قبالً شاغل بوده درصد بیکاران نیز از کسانی تشکیل می
 27و باالخره اند  فعالیت و یا از دست دادن وسایل و ابزار وسرمایه خود به جرگه بیکاران رانده شده

وبه این ترتیب برای نخستین اند   درصد نیز دارای تحصیالت دانشگاهی بوده9/7  بیکاران دیپلمه ودرصد
با این حال، . ) 25 : 1380علیزاده،  (بار ایران با پدیده بیکاری دانش آموختگان عالی مواجه شده است

این چهار خصیصه یعنی متمرکز بودن بیکاری در سنین جوانی، طوالنی ترشدن ایام بیکاری، رسوخ 
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های اصلی مسأله  های اقتصادی و دانش آموختگان عالی هنگامی ویژ گی ی در میان شاغالن بنگاهبیکار
شوند که بنا باشد میزان مشارکت اقتصادی زنان در سطح فعلی  اشتغال و بیکاری در ایران محسوب می

ن مشارکت  میزا1378های اشتغال و بیکاری خانواده در سال  گیری از ویژگی آمارنتایج . باقی بماند 
افزایش .  نشان داده است درصد 7/11 ونرخ مشابه برای زنان را تنها درصد 61/ 9اقتصادی مردان را 

ای بسیار  دهد که در آینده دلیل و مستمر دانشجویان دختر مراکز آموزش عالی کشور نشان می بی
ش آموختگان عالی ای زنانه خصوصاً در بخش دان نزدیک تصویر و خصایص بیکاری متفاوت شده و چهره

 درصد 40های انجام شده اگر نرخ مشارکت زنان به نرخ متوسط جهانی یعنی  مطابق بررسی.خواهد یافت 
د گردد جا میلیون فرصت شغلی جدید صرفاً برای این بخش از نیروی کار ای27 باید 1400برسد، در سال 

ها بیش   بالقوه داوطلب کاردر روستارسد دگر گونی نیروهای در مجموع به نظر می. ) 1381چینی چیان، (
از مناطق شهری، در میان زنان بیش از مردان ودر میان دانش آموختگان عالی بیش از افراد با تحصیالت 

تر بدل  در سطوح پایین یامیانه است واین موضوع مسأله اشتغال را به موضوعی چند وجهی و پیچیده
 .سازد  می

 
 وفق های م های محوری تجربه مؤلفه )ب

ان توسعه اتفاق نظر وجود دارد که انقالب کشاورزی مقدم بر پرداز به لحاظ تاریخی، در میان نظریه
های نظری درحوزه اقتصاد، چه در  در عین حال، نقطه عزیمت تمام بحث. انقالب صنعتی بوده است 

ه عوامل های سطح کالن، تکیه بر پیش فرض اشتغال کامل هم های سطح خرد وچه در تحلیل تحلیل
 به عبارت دیگر، . تولید است 

 گردند که از تمام  و رفاه اساساً بااین پیش فرض تئوریک آغاز میوری  های مربوط به بهینه گی، بهره  بحث
های سطح توسعه ناظر به  ی جامعه به صورت کامل استفاده به عمل آمده است و تحلیلها ظرفیت

ی ها سال اقتصادی و توسعه ملی نیز، در اولین گذاری یاستساز منظر  .ستها فعالیتاعتالبخشی به این 
های تبلیغاتی مطرح کننده دو قطبی کاذب صنعت در  موج پس از انقالب صنعتی، آدام اسمیت در برابر

ان و گذار سیاستبرابر کشاورزی و مباحث در باب منشأ ارزش قلمداد کردن یکی از این دو فعالیت، ذهن 
ن واقعیت متوجه نمود که صنعت و کشاورزی نه تنها با یکدیگر تفاوت ندارند، بلکه ان را به ایپرداز نظریه

های  بایست بر زیاده خواهی باشند و نقطه درست حساسیت می به شدت نیازمند یکدیگر و مکمل هم می
  . )1376هانت،  (کنند، تمرکز یابد  هایی که آنها بر صنعت وارد می ی غیر مولد و فشارها بخش
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، بنیانگزاران مکتب تاریخی آلمان، نیز همه بحث را از منظر 2 بعد از اسمیت، فردریک لیستها سال
 انتخاب 
کند که اولویت بخشی به شکوفایی   در فرآیند توسعه ملی مورد توجه قرار داده و تصریح می3ها توالی

 آوری کالن برای گروه اندکی تاجر خواهد شد، تجارت قبل از رونق صنعت و کشاورزی، گر چه منشأ سود
زیرا این الگوی سود آوری کالن به . پردازد بسیارسنگین است  اما بهایی که جامعه برای این مسأله می

در حالی که اگر مدیریت اقتصاد ملی اولویت را به شکو . قیمت زوال صنعت و کشاورزی تمام خواهد شد
 این شکوفایی، تجارت ملی نیز رونق خواهد یافت با این تفاوت که فایی صنعت وکشاورزی بدهد، بالتبع

تجارت متکی به شکوفایی صنعت و کشاورزی، تجارتی پایدار، بالنده ودر خدمت توسعه بلند مدت ملی 
 ) .1379لیست،  (خواهد بود

ی مولد و غیر مولد، مسأله محوری بعدی تعیین دقیق ها بخشپش از مرزبندی مشخص میان کلیت 
در اینجا نیز، شواهد تجربی به روشنی حکایت از این . یان نسبت و تعامل میان کشاورزی و صنعت استم

تنها ی کشاورزی و صنعت، ها بخشدارد که موفقیت، پایدار ی و بالندگی به صورتی توأمان برای 
هایی روی داده است که پیشرفت صنعتی در چارچوب پاسخگویی به نیازهای صنعتی بخش  رکشورد

این مسأله به طور مشخص در تجربیات انگلستان در . ی و سامان دهی شده باشد گذار کشاورزی، اولویت
ربع پایانی قرن هیجدهم، فرانسه در ربع اول قرن نوزدهم، آلمان در نیمه اول قرن نوزدهم، امریکا در 

 و تحوالت بعدی ربع سوم قرن نوزدهم و ژاپن در ربع چهارم قرن نوزدهم به وضوح قابل مشاهده است
مؤمنی،  (در کشورهای شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم نیز مجدداً بر آن صحه گذاشته شده است

های سنجیده  های موفق جهان این است که همواره به حمایت و باالخره، آخرین ویژگی تجربه) . 1382
ید مناسب ترین شاهد مثال  شا.اند ای از آن غفلت نکرده خود از بخش کشاورزی اهتمام داشته و لحظه

 و مذاکرات OECDهای  های مربوط به حمایت از محصوالت کشاورزی در میان کشور در این زمینه بحث
 گات به فرجام مشخصی نرسیده و جمع بندی مشخص از آن به مباحث چارچوبدور اروگوئه باشد که در 

اجالس دوحه در قطر، نیز بدون  احاله داده شد و تا آخرین نشست آن، یعنی WTOبعدی در چارچوب 
 .گیری مشخصی ادامه داشته است  نتیجه

های خود از  ها، کشورهای پیشرفته صنعتی نه تنها از حمایت در عین حال، علی رقم همه این بحث
 در این .اند بخش کشاورزی دست بر نداشته اند، بلکه در برخی موارد روندی فزاینده در این زمینه داشته

ست تنها به این شاخص توجه داشته باشیم که نسبت یارانه پرداختی به ارزش تولیدات زمینه کافی ا
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 درصد است که سهم مشابه در بخش کشاورزی ایران 39 در حالی معادل OECDکشاورزی در کشور 
 و اقتصاد ریزی های برنامه موسسه پژوهش (باشد می) یعنی کمتر از یک درصد( درصد، 85/0معادل 

 ) .1382کشاورزی، 
 
  تجربه ایران )ج

دهد که مسیر پیموده شده در کشورمان تا حدودزیادی در جهت   و اطالعات موجود نشان میآمار
رشد سرطانی خدمات . های کشورهای موفق مورد اشاره قرارگرفت عکس روندهایی است که در تجربه

ی و ارائه تسهیالت و گذار های عملی ترجیحات دولت در زمینه سرمایه ای و داللی در کنار الگو واسطه
ها و زحمات   در جهت برهم زدن تناسب میان سطح صالحیتها فعالیتهمچنین سطوح متفاوت بازدهی 

سازد که ساختار رانتی اقتصاد سیاسی ایران و  ها، به وضوح این مسأله را نمایان می با سطح برخورداری
 نفت، با همه آثار و پیامدهای دارد، که گواه اتکا ی غیر متعارف و فزاینده کشور به در آمدهای حاصل از

درست است که در اثر بیماری هلندی حجم دولت تمایل به گسترش دارد، اما هنگامی که .این مدعاست 
ی ها بخشی مولد مقحور ها بخش شود که در درجه اول به جهت این گستردگی توجه شود، مالحظه می

براساس . شوند  زی با کمترین توجه و عنایت روبرو میشوند ودر درجه بعدی بخش کشاور غیر مولد می
ی گذار های نفتی کشور، سرمایه یک مطالعه به ازای افزایش به طور متوسط یک میلیارد دالر به درآمد

یابد و رقم معادل آن   میلیارد ریال افزایش می320در بخش خدمات ) 1369به قیمت ثابت سال  (واقعی
به  ( میلیارد ریال27ارقام مشابه برای بخش صنعت .یارد ریال بوده است  میل2880 برابر 1379در سال 

بوده در حالی که ارقام مزبور برای بخش ) 1379برای سال  ( میلیارد ریال1143و ) 1369قیمت سال 
اگر چه . ) 246-248 : 1381غروی نخجوانی،  ( میلیارد ریال بوده است180 و20کشاورزی به ترتیب 

های آموزش و  های دولت در زمینه های جذب شده توسط بخش خدمات به هزینه یگذار بخشی از سرمایه
ای در  ی واسطهها بخشهای مربوط به رشد سرطانی آمارشود اما  پرورش و بهداشت و درمان مربوط می

مایه بازرگانی بازگشت ی سه گانه به سوی سرها بخشهای مازاد عملیاتی در میان  کنار تفاوت شدید نرخ
  . دارد

 اقتصاد ایران به روشنی مالحظه 1370های مندرج در جدول داده ـ ستانده سال  براساس داده
توان آن را سود سرمایه در نظر   میشود که در حالی که نرخ مازاد عملیاتی، که با اندکی مسامحه می

ورزی  درصد و کشا33 درصد است، نرخ مشابه برای صنعت 205گرفت، برای خدمات بازرگانی معادل 
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ی مولد و غیر ها فعالیتبه عبارت دیگر، درعین آن که فاصله و شکاف میان بازدهی . باشد   درصد می7/5
 .باشد مولد بسیار شدید است، این فاصله و شکاف برای بخش کشاورزی به مراتب چشمگیرتر می

 کشاورزی  درصد نیازهای خود را از بخش40ها نیز در حالی که بخش صنعت بیش از  نظر پیوند از
امینی  ( درصد از مصارف خود را از بخش صنعت تأمین نموده است8/25تأمین کرده، این بخش فقط 

ی اقتصادی نیز شواهد موجود به روشنی حکایت از آن دارد که ها سیاستاز نظر . ) 12 : 1377وفلیحی، 
های گاه طاقت  ری غیر مولد و اعمال فشاها بخشی دولت عمدتاً در جهت حمایت و تشویق ها سیاست

. ذکر تنها یک نمونه دراین زمینه به اندازه کافی گویا و بسنده است . باشد ی مولد میها بخشفرسا به 
، یعنی هم زمان 1370-79ی ها سالدهد که در حالی که در طی   به روشنی نشان می3تا1جداول شماره 

خص قیمت تضمینی محصوالت با اجرای جسته و گریخته برنامه تعدیل ساختاری، روند تحوالت شا
رسد، تحوالت قیمت   می1379در سال 1000 به زحمت به 1370در سال پایه 100کشاورزی براساس مقدار 

های بسیار شدید  به عبارت دیگر، در حالی که کشاورزان با جهش.  برابر بوده است 56های تولید تا  نهاده
اجازه نداده است که آثار این تحول به طرز معنی در قیمت عوامل تولید روبرو بودند، دولت به هیچ وجه 
 آن است که ها سالنکته جالب توجه در طی این .داری در قیمت نهایی محصوالت کشاورزی انعکاس یابد 

ای بوده که آنان را ناگزیر به اعتراض نموده،  های وارده به کشاورزان به اندازه در مواردی که شدت فشار
 .ای بر کشاورزان وارد آورده است ی تشویق واردات، ضربات خرد کنندهها سیاستدولت از طریق اعمال 

 
 1370 -79های  قیمت و شاخص قیمت تراکتور و کمباین طی سال : 1ول شمارهجد

 995کمباین  MF ـ 285تراکتور 
 سال

 شاخص قیمت شاخص قیمت
1370 3733 100 8420 100 
1371 5050 135 12000 143 
1372 9638 258 29115 346 
1373 16500 442 70000 831 
1374 21000 563 88958 1057 
1375 26826 719 95460 1134 
1376 33203 889 95460 1134 
1377 45000 1205 130000 1544 
1378 51000 1366 143700 1707 
1379 51106 1369 153621 1824 

 ریزی و اقتصاد کشاورزی های برنامه موسسه پژوهش: خذ                                                 مأ
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 شاخص قیمت انواع کودهای شیمیایی و سموم نباتی : 2جدول شماره 

نیترات  سولفات پتاسیم فسفات آمونیوم اوره سال
 موینیمآ

سولفات 
 سموم نباتی سوپر فسفات آمونیوم

1370 100 100 100 100 100 - 100 
1371 211 200 200 233 - - 100 
1372 1056 1000 1000 1167 1443 - 500 
1373 1056 1000 1000 1167 - - 835 
1374 1667 1727 1400 1867 2830 - 1253 
1375 2333 2455 2000 2267 3774 100 1566 
1376 2333 2455 2000 2267 3774 100 1566 
1377 2489 2655 2200 2400 3962 110 1566 
1378 2867 3055 2530 2760 4566 127 1957 
1379 3500 4091 3800 3467 5660 230 1957 

 ریزی و اقتصاد کشاورزی های برنامه موسسه پژوهش:                        مأخذ

 
 1370-79های  شاخص قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی طی سال: 3جدول شماره 

 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 
 673 517 462 369 315 254 200 173 115 100 ندمگ

 950 713 513 514 467 303 266 210 136 100 جو
 609 835 601 355 346 399 183 140 133 100 برنج

 610 471 420 339 274 220 185 154 102 100 ای ذرت دانه
 546 425 381 303 235 189 151 126 114 100 چغندر قند

 850 752 561 374 469 394 266 154 116 100 پنبه
 527 432 385 377 348 203 177 154 103 100 آفتابگردان

 622 510 455 431 412 216 186 161 108 100 سویا
 1084 912 785 492 570 629 223 136 153 100 زمینی سیب
 1073 619 1096 520 613 298 249 374 85 100 پیاز

 956 921 597 374 396 505 247 115 84 100 حبوبات
 ریزی و اقتصاد کشاورزی های برنامه موسسه پژوهش: مأخذ

 
های رسمی منتشره در سازمان برنامه وبودجه سابق برنامه تعدیل  بنابر تصریح یکی از گزارش

 اقتصادی، که 
شود، از طریق   تا به امروز شامل می1368ی اقتصادی دولت را از سال ها سیاستگیری کلی  جهت

ی دراین بخش را با دوری باطل گذار های ساختمانی سرمایه آالت و قیمت هزینه قیمت ماشینافزایش 
های مزبور جریان تشکیل سرمایه را در بخش  این به آن معناست که افزایش قیمت. روبرو ساخته است 

ی و تشکیل گذار کاهش مجدد سرمایه های بعدی در هر دوره منشأ کشاورزی متوقف ساخته و با کاهش
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در عین حال از دیدگاه تدوین کنندگان این گزارش برنامه تعدیل ساختاری جریان .گردد  سرمایه می
 تغییر داده ها بخش را به ضرراین بخش و به نفع سایر ها بخشرابطه مبادله بین بخش کشاورزی و دیگر 

واقع شده، تناقض نکته مهم دیگر که در این گزارش مورد توجه  ) .1374سازمان برنامه و بودجه،  (است
به این معنا که از یک سو، برنامه تعدیل ساختاری در سطح ادعا بخش . محوری برنامه مزبوراست 

ای است که  های درونی این برنامه به گونه کند، اما تناقض خصوصی را موتور توسعه و پیشرفت معرفی می
در حالی که قرار بوده است که سهم دولت . شود  می بخش خصوصی منجر 4عمالً به از میدان به در کردن

دهد که ازمیدان به در کردن بخش خصوصی  در اقتصاد کاهشی چشمگیر یابد، این گزارش نشان می
شود، بنا به  تا آنجا که به بخش کشاورزی مربوط می. دولت را ناگزیراز مداخالت گسترده ترکرده است 

ی در این بخش از گذار ه توسط بخش خصوصی برای سرمایهتصریح این گزارش، سهم منابع تأمین شد
 رسیده، در عین آن که در همین دوره، سهم 1373 درصد در سال 2/4 به 1365 در سال درصد6/11

این گزارش .درصد افزایش یافته است 73 درصد به 58دولت در تأمین سرمایه این بخش از حدود 
شود، به ارقام سهم دولت بیفزاییم  تاً توسط دولت تأمین میافزاید که اگر سهم نظام بانکی را که عمد می

این در حالی است که   درصد است و90شویم که سهم دولت فراتر از  در عمل با این واقعیت روبرو می
بنابراین، ) . 38 -39: همان  (شود  درصد تولید در این بخش توسط بخش خصوصی انجام می95بیش از 

ی در اشتغال، با این واقعیت مواجهیم که گذار بسیار تعیین کننده سرمایهبه صورت کلی با توجه نقش 
ی در گذار  درصد و سهم سرمایه9/ 4سهم این بخش از کل اعتبارات عمرانی در طی این دوره معادل 

ارقام .  بوده استدرصد 2/6ی انجام شده در کل کشور معادل گذار بخش کشاورزی نسبت به سر مایه
دهد واین در حالی است که قانون برنامه اول   را نشان میدرصد 8/5 و 5/4ه دوم حدود ناممشابه برای بر

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از بخش مزبور به عنوان بخشی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی 
استراتژیک و حیاتی نام برده و در برنامه دوم نیز رشد و توسعه پایدار اقتصادی را مستلزم محوریت 

ی مختلف اقتصادی ـ اعم از صنعت، انرژی، آب، ها بخشورزی دانسته و تنظیم حرکت و برنامه بخش کشا
های اساسی این  ها ـ را در جهت تقویت بخش کشاورزی در زمره خط مشی بازرگانی، حمل ونقل و بانک

 .برنامه اعالم کرده است
ل مسأله فص و ی در حلّملّشود مجموعه عواملی را که به ناتوانی نظام  همان گونه که مالحظه می

ی تقسیم تتوان به دو گروه عمده مسایل ساختاری و مسایل سیاس اشتغال مربوط است، به طور کلی می
شود عمدتاً تحت   مربوط میدولتی ها سیاستنکته قابل ذکر آن است که مسایلی که به حوزه . کرد
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ی قابل توجه ها ظرفیتبا توجه به . داردهای ذی نفع قرار  ان و گروهگذار سیاستها و منافع  تأثیر بینش
رسد که مسایل گروه اخیر را در  انسانی که در طی دو دهه گذشته در کشورمان فراهم گشته به نظر می

توان به سامان رساند، مشروط بر آن که اراده جدی سیاسی در کنار آگاهی  افق زمانی کوتاهتری می
از مجموعه .  مناسب برای حل و فصل آن شکل گیرد دهینکافی از ابعاد اهمیت این مسأله و نیز سازما

توان دریافت که تا آنجا که به بخش کشاورزی و جامعه روستایی ما  مطالب ارائه شده به سهولت می
شود، نادیده انگاشتن و در حاشیه قرار دادن بخش کشاورزی و جامعه روستایی در نظام  مربوط می

شأ خسارات بسیار عظیم برای کشور و گسترش و تعمیق موانع من  کشور،منابعگیری و تخصیص  تصمیم
.( بنیادین توسعه ملی شده است که شرح مبسوط آن در کنگره ملی توسعه روستایی مطرح شده است

 ) .1382مؤمنی، 
تا آنجا که به مسأله مشخص اشتغال در سطح ملی و نقش بخش کشاورزی مربوط است، دولت 

ی اقتصادی خود در کوتاه مدت راه را برای آماده سازی بخش ها تسیاستواند از طریق اصالح  می
تجربیات جهانی در این . کشاورزی برای به عهده گرفتن مسئولیتهای سنگین در این زمینه هموار سازد

ترین کار برای مواجهه با بحران ملی بیکاری، اولویت  زمینه نشان داده است که مؤثرترین و کارآمد
در . ی و جامعه روستایی و قرار دادن آن به عنوان نقطه عزیمت حل مشکل استکشاورزبخش بخشی به 

های سیاستی توجه نشده و شهرها به عنوان نقطه  برخی از تجربیات که به این جنبه از اهمیت توالی
اند، گاه به ازای هر فرصت شغلی ایجاد شده در جامعه  شروع مواجهه با بحران بیکاری قرار داده شده

 .نفر برتعداد مهاجران روستایی افزوده شده است 3شهری 
ی اقتصادی خود، ها سیاستتواند از طریق اصالح   مالحظات خاص اقتصاد ایران، دولت میچارچوبدر 

گیری و تخصیص منابع  ی مولد را جایگزین رویه جاری خود که الگوهای تصمیمها بخشمحور قرار دادن 
گذاری در  های سرکوب شده سرمایه انگیزه. اند مان داده شدهی غیر مولد ساها بخشبر محور اقتضائات 

 با عنوان بحران مکانیزاسیون در بخش کشاورزی وماسناد پیوست برنامه د ی اقتصادی را، که درها بخش
گذاری صنعتی مورد توجه واقع شده، بازسازی نماید و به این ترتیب از طریق افزایش  و بحران سرمایه

ی ها ظرفیترستی جامعه روستایی را کاهش دهد و هم فهای مهاجر ذاری هم انگیزهگ های سرمایه انگیزه
در این زمینه به ویژه موقعیت بخش کشاورزی، .جدیدی برای افزایش توان تولید ملی ایجاد کند 
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کلیه مطالعاتی که در طی ده ساله گذشته در مورد مسایل بخش کشاورزی . وضعیتی استثنایی است
ترین بخش اقتصادی ایران   است به این مسأله اذعان دارند که بخش کشاورزی باثباتایران صورت گرفته

 .زاست های برون پذیرنده کمترین تأثیرات از شوک و
وری در اقتصاد کشور  ترین نسبت سرمایه به تولید و باالترین سطح بهره در عین حال، این بخش پائین

ها را برای  بایست باالترین جاذبه هایی علی االصول می از نظر منطق اقتصادی، چنین ویژگی. را داراست
س آن چیزی کشود دقیقاً ع در سطح ملی بوجود آورد در حالی که آنچه عمالً مشاهده می گذاری سرمایه

 به منابعاست که باید باشد ولی بایست این واقعیت را به عنوان مهمترین نشانه تخصیص غیر بهینه 
 .حساب آورد

های  بایست انجام دهد تالش در جهت کاهش هزینه هایی که دولت در این راستا مییکی دیگر از کار
ها ناچیز شمردن تا مرز هیچ  در ادبیات نئوکالسیک اقتصادی یکی از مهمترین پیش فرض. مبادله است

هایی هستند که در ساختار  های مبادله هزینه بنا به تعریف، هزینه. های مبادله است انگاشتن هزینه
د ولذا در هنگام اتخاذ نباش ها انعکاسی ندارند زیرا برای انجام فعالیت تولیدی ضروری نمی ه بنگاههزین

گیرند، اما در عمل و هنگام اجرای تصمیمات اقتصادی بر افراد و  تصمیمات مربوط مورد توجه قرار نمی
ز حقوق مالکیت و ههای حفاظت ا  حوزه ها  موضع اصلی اصابت این هزینه. شوند ها تحمیل می بنگاه

اند  ی اخیر انجام دادهها سالاکثر قریب به اتفاق مطالعاتی که نهادگرایان جدید در . ستها تضمین قراداد
یابد و سهم  های مبادله، مقیاس بنگاههای تولید کاهش می ن دارد که با افزایش هزینهآحکایت از 

ک مانع نهادی بزرگ برسرراه گسترش به این ترتیب، ی. کند های خانوادگی افزایش پیدا می کارگاه
 ).113 -115: 1382، رتانی (.آید ی شغلی پدید میها فرصت

 میلیون نفر 2/2 نزدیک به 1375 با توجه به این که براساس اطالعات مربوط به سرشماری سال 
توان آنرا به مفهوم  ایم، که می در بخش کشاورزی داشته)  درصد کل شاغلین بخش65(کارکن مستقل

های مبادله و تالش  ود همین تعداد واحد کاری تحت نظر همین گروه دانست، حل و فصل شدن هزینهوج
. ن به معنای ایجاد فرصتی عظیم برای آغاز حرکتی ملی در زمینه مقیاس بنگاه استآبرای کاهش 

ی ها فرصتای برای ایجاد  های گسترده و تاکنون ناشناخته توان امید داشت که از این طریق افق می
در این زمینه کافی است توجه شود که در برخی از مطالعات موردی انجام گرفته در . شغلی ایجاد شود
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های مبادالتی تحمیل شده به   درصد کل هزینه70اقتصاد ایران نشان داده شده است که نزدیک به 
ی تعیین ها تسیاسی نادرست اقتصادی دولت به ویژه در زمینه ها سیاستبنگاههای اقتصادی ناشی از 

 ). 3 :1376شمس، دلجو و.( نرخ ارز بوده است
های مبادالتی مربوط به حوادث طبیعی است که  در بخش کشاورزی کشورمان بخشی مهم از هزینه

ی خود ها سیاستنکته بسیار جالب آن است که دولت در . برد  از بین می راگاه تمام هستی کشاورزان
های گسترش و  گیرد، اما نه به ریشه ی از این وقایع در نظر میهایی برای جبران خسارات ناش هزینه

 .بیند کردن آن تدارک می کن ای جدی برای ریشه تعمیق این وقایع عنایتی دارد و نه برنامه
ای و بالندگی و   و باالخره، توجه به این نکته حائز اهمیتی ویژه است که حرکت با مضمون توسعه

شواهد . اینده دستاوردهای جدید علمی ـ فنی در فرآیند تولید استپیشرفت مستلزم به کارگیری فز
دهد که ساخت مسلط تولید کشاورزی در ایران همچنان ساخت معیشتی است، یعنی  موجود نشان می

. ساختاری که در فرآیند تولید کار نسبت دستاوردهای جدید علمی فنی نزدیک به صفر است
 این وضعیت صورت گرفته بود به غییروی دولت در جهت تهایی که در چند دهه گذشته از س کوشش

واسطه نگرش مکانیکی و تحت تأثیر فضای کلی اقتصاد سیاسی رانتی البته از جهاتی قابل نقد است، اما 
آالت  در عین حال دستاوردهایی نیز به همراه داشته و تمایالتی در جهت افزایش استفاده از ماشین

اما بخش اعظم دستاوردهای این مسأله، در اثر اعمال . رده استمدرن را در این بخش ایجاد ک
لذا، به نظر . ی گذشته از دست رفته استها سالی غلط پولی و به ویژه نرخ ارز، در طی ها سیاست

 مربوط به روندهای کاهشی سرمایه به تولید در یها ضرسد که بخش مهمی از دالیل مربوط به تناق می
ی نادرست ها سیاستیی از زدا  به همین مسأله صنعتیگذار های سرمایه یزهبرابر روندهای کاهشی انگ

شد، اما هنگامی که به  در گذشته، چنین روندی صرفاً نامطلوب ارزیابی می. گردد پولی و نرخ ارز بازمی
 و روشنی دریافته حکنیم به وضو تحوالت رخ داده در ساختار سواد و مهارت جامعه روستایی نگاه می

ی مشقت بار تولید ها فعالیتکه جوانان روستایی اعم از دختر و پسر، دیگر حاضر به تن دادن به شود  می
تواند   مییبنابراین، عدم اهتمام به ایجاد تحول در الگوهای تولید. کشاورزی به شیوه معیشتی نیستند

در عین . ه باشد بسیار سنگینی از جهت تمایل به مهاجرت روستایی برای نظام ملی دربرداشتهای هزینه
ی شغلی آینده جامعه روستایی نه در زراعت و ها ظرفیتحال، با توجه به این واقعیت که بخش مهمی از 
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ی دستی ها فعالیتباشند، دلبستگی دولت به  باغبانی که در صنایع تکمیلی و تبدیلی قابل جستجو می
لذا، دولت . ل کمتری مواجه خواهد بودنیز در آینده به مراتب با استقبا... روستایی ازقبیل فرش دستی و 

بایست به این مسأله بسیار خطیر به اندازه اهمیت آن توجه نماید و صنایع بالنده و روبه پیشرفت  می
 .های بن بست نماید ی دستی منتهی به کوچهها فعالیتتکمیلی و تبدیلی را جایگزین 

 
 ی پیش روها فرصتی بخش کشاورزی و ها ظرفیت

ه مطلب حاضر تاکید شد که یکی از مهمترین پیش نیازهای مواجهه خردمندانه با در مباحث اولی
های  ی آتی، شناخت پدیده جمعیتی است که درباره ویژگیها سالبحران عرضه فزاینده نیروی کار در 

در عین حال باید توجه داشت که نباید مدیریت توسعه کشور وزن و اهمیتی . آن تا حدودی بحث شد
های  ی اقتصادی و رویهها سیاستهای  ی این متغیر در نظر گیرد و درپس آن کاستیغیرعادی برا

واقعیت آن است که برخالف تمام تبلیغاتی که درباره دوره موسوم به . گیری خود را پنهان سازد تصمیم
ته، ای صورت نگرف پذیرفته، در این دوران نه تنها اتفاق غیر مترقبه و اقدام فوق العاده سازندگی صورت

بلکه به گواهی گزارش ارزیابی عملکرد برنامه اول توسعه که در همان دوران توسط سازمان برنامه و 
بودجه وقت انتشار یافت، مدیریت توسعه و نظام تخصیص منابع در حالی که میلیاردها دالر فراتر از 

قانون برنامه صرف نی بی ها میلیارد دالر بیش از پیش میزان مصوب برنامه هزینه کرده و به عالوه ده
شده در قانون برنامه شده بینی  های پیش گذاری  درصد ازسرمایه80نموده، تنها موفق به تحقق حدود 

 انجام نشده است تا چه رسد به کارهای چارچوبالزامات قانونی در این  بنابراین حتی وظایف و. است
 ).1375مؤمنی،  ( فوق العاده

 برنامه اول شدهبینی  های پیش گذاری  تبع موضوع عدم تحقق سرمایه در زمینه مسأله اشتغال نیز به
شده بود، اگر تمام بینی  به این معنا که بنا به آنچه درسند برنامه پیش. های جدی روبرورگشت با دشواری

شد یعنی وضعیت  ت سطح دست یافته میششد، در زمینه بیکاری صرفاً به نگهدا اهداف برنامه محقق می
 درصد 50برای این امر، برای مثال، در نظر گرفته شده بود که . شد سال شروع برنامه بدتر نمیبیکاری از 

 درصد دراین بخش 5/16 متوسط شدبار اشتغال را بخش ساختمان و مسکن برعهده گیرد که الزمه آن ر
بور حتی دهد که نرخ رشد متوسط بخش مز در حالی که گزارش ارزیابی عملکرد برنامه اول نشان می. بود
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این مسأله در کنار سایر مسایلی که در طی برنامه دوم و سوم پدید آمد، نشان .  درصد هم نرسید4به 
نیست و بلکه نحوه برخورد با این مسأله خاصی  هیچ چیز یدهد که رشد جمعیت به خودی خود گویا می

ی اقتصادی پیش گفته، به عنوان نمونه، در کنار واقعیتها. سازد است که جهت و سرنوشت را مشخص می
ی پس از جنگ در ها سالدهد هشدارهای کافی به مسئوالن دولت در  اسنادی وجود دارد که نشان می

( اعتنایی روبرو گشت  چشم اندازهای مسایل مربوط به اشتغال داده شد، ولی عمالً این هشدارها با بیرهبا
 ).1380زنجانی، 

یت و فزونی چشمگیر عرضه نسبت به تقاضای نیروی کار، رسد که جوانی جمع    اکنون نیز به نظر می
 نظر قرار گیرد، در صورتی مدتواند به صورت تهدیدی جدی   صورت تداوم روندهای پیشین میدرکه 

 ریخیی تاها ترین فرصت سابقه در معرض یکی از بیرا برخورد اصولی با مسأله قادر خواهد بود که ما 
ی بخش کشاورزی و ها ظرفیتمان یکی از این ابعاد توجه عالمانه به گ بی. اقتصادی کشورمان قرار دهد

 موانع توسعه ها ظرفیتتوان از یک سو با توجه به این  دهد چگونه می جامعه روستایی است که نشان می
ی قابل توجهی برای نیروی کار متقاضی فرصت شغلی ها فرصتملی را به حداقل رساند، و از سوی دیگر، 

 .فراهم ساخت
ها و سوء تدبیرها، حجم تولیدات بخش کشاورزی   موجود، به رغم تمامی فراز و نشیبآمار  براساس  

در سه دهه اخیر بیش از سه برابر افزایش یافته و ارزش افزوده آن نیز بیش از چهار برابر شده است، ولی 
ریزی برای  برنامه و ناسبای بسیار عظیم دارد و تمهید شرایط م همچنان با معیارهای جهانی فاصله

ها و تنگناهای آن  حداقل نمودن این شکاف به معنای پیشبرد اهداف توسعه ملی و غلبه بر کاستی
پذیرفته، نشان داده شده   صورت1381ای که توسط بانویی و دیگران در سال  براساس مطالعه. باشد می

لویت دادن به بخش کشاورزی ی غیرمولد و اوها بخشهای  مندانه با زیاده خواهیداست که مواجهه خر
 79مجموع درآمدهای ایجاد شده توسط بخش خدمات نزدیک به  شود که در حالی که از موجب می

گیرد، از  های روستایی قرار میر درصد در اختیار خانوا21شود و تنها  های شهری می ردرصد نصیب خانوا
 57 و خانوارهای روستایی 43مجموع درآمدهای ایجاد شده بخش کشاورزی، سهم خانوارهای شهری 

 درصد برای خانوارهای 67های مشابه برای بخش صنعت به ترتیب  در این مطالعه نسبت. درصد است
مطالعه بانویی حداقل از  این بخش از). 15-16: همان ( درصد برای خانوارهای روستایی است33شهری و 
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ی غیر مولد نقش ها بخش ن که تمرکز براول ای.  توسعه ملی حائز اهمیت استگذاری سیاست جنبه در 2
. ثار و پیامدهای ناشی از آن داردآها و تمام  برابری ای در گسترش و تعمیق انواع نا بسیار تعیین کننده

نکته . ی مولد معطوف شودها بخشبنابراین برای حرکت به سوی برابری بیشتر الزم است که تمرکز به 
ی بسیار چشمگیری درجهت ایجاد ها ظرفیت کشاورزی از گردد که بخش دوم به این موضوع باز می

 .ای برخوردار است تعادل و توازن درآمدی و منطقه
ارقام ضرایب فزاینده تولید  مقایسه.  نشان داده شده است4 یافته دیگر مطالعه مزبور در جدول 

که در طی  ای دهد که با وجود تمامی توجهات گسترده ی کشاورزی وصنعت به وضوح نشان میها بخش
نیم قرن گذشته به طور نسبی به بخش صنعت معطوف شده است، تفاوت سطح تکنولوژی بین صنعت و 

نجا که در آبه عبارت دیگر، از . کشاورزی از منظر ضرایب فزاینده تولید چندان محسوس نیست
ی های توسعه کشورمان پیشرفت صنعت مستقل از نیازهای بخش کشاورزی طراحی وسامانده برنامه

دار نیست و بخش صنعت به واسطه ارتباط محدود با نیازهای  شده، دستاوردهای حاصله چندان معنی
صنعتی بخش کشاورزی توسعه چشمگیر و معناداری پیدا نکرده و حتی توسعه صنعت مستقل از 

د در نهایت این که با تغییر نگاه از رویکر. نیازهای بخش کشاورزی به زیان بخش صنعت تمام شده است
 الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی ولحاظ چارچوباقتصادی محض به نگاهی اقتصادی ـ اجتماعی در 

های اقتصادی، ضرایب فزاینده  کردن عناصر نهادی مانند نقش خانوارهای شهری و روستایی و بنگاه
أله این مس. یابد ای چشمگیری می ی صنعت و خدمات فاصلهها بخشتولید در بخش کشاورزی نسبت به 

 5شود که اقالم تزریقی دهد که باالترین سطح افزایش تولید هنگامی در اقتصاد ایران ظاهر می نشان می
 . انعکاس یافته است5جزئیات این مسأله درجدول شماره . به بخش کشاورزی معطوف شود

 

 )میلیارد ریال( ستانده لئونتیف –ماتریس ضرایب فزایندۀ تولید درالگوی داده : 4جدول شماره 
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 )میلیارد ریال(ماتریس ضرایب فزایندۀ تولید در الگوی ترکیبی میازاوا : 5جدول شماره 

 
 
 
 

 در اینجا ممکن است تردیدهای ظاهر شود مبنی برآن که آیا اساساً امکان چنین تحولی در بخش
تواند مبانی تئوریکی نیز   می6های کوزنتس  این مسأله خصوصاً با توجه به یافته.کشاورزی ما وجود دارد

تملی، صرف نظر از محدودیتهای روش شناختی بحث کوزنتس که در حدر پاسخ به چنین سؤال م. بیابد
 .ای غلبه نمود  دغدغهتوان بر چنین  زاویه می2جای خود شایسته تأمالتی جدی است، حداقل از 

.   زاویه اول مقایسه تولید سرانه در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته است
 1660گروه کشورها معادل 2 ارقام تولید سرانه در این 1980شواهد موجود حکایت از آن دارد که در سال 

 برابر رقم 26 صنعتی تولید کشاورزی به عبارت دیگر در کشورهای.  دالر بوده است62دالر در برابر 
 برابر 40 تا شکاف مزبور 2000 تا 1980مشابه برای کشورهای در حال توسعه بوده و در فاصله سال 

 ).6: 1377امینی و فلیحی، ( افزایش یافته است
و شود که در صورت اصالحات نهادی و استفاده فزاینده از دستاوردهای علمی  بنابراین، مالحظه می

لیت یابد، به خصوص با توجه به اتواند فع ی بسیار عظیمی وجود دارد که میها ظرفیت، در این بخش فنی
این واقعیت که کارنامه تولید سرانه کشاورزی ایران حتی در سطح کشورهای در حال توسعه نیز در 

 .حدود میانی قرار دارد
در حالی  ، برای مثال. ر این بخش استی بسیار عظیم بالاستفاده دها ظرفیت      زاویه دوم، تمرکز بر

 هکتار زمین 9/6 ساخت تولید معیشتی فعال است، به ازای هر چارچوبکه اقتصاد کشاورزی ایران در 
همچنین است که وضعیت بازده آبیاری در بخش . قابل کشت تنها یک نفر نیروی کار اشتغال یافته است
روستائیان از غالب ها به خصوص گندم، ناآگاهی  ینهکشاورزی، عملکرد پایین بخش کشاورزی در تمام زم

های نوین کشاورزی، سطح پایین تکنولوژی، ضعف بنیه مالی کشاورزان، کوچک بودن و پراکندگی  شیوه
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که ویژگی مشترک همه آنها آن است که با استفاده نهادمند علم و ... مزارع، سطح پایین سواد و 
 . بیاورندداری توانند تحوالت معنی آوری می فن

ی این تحول به واسطه افزایش چشمگیر سطح تحصیالت نسل جدید روستایی و نیز ها ظرفیت
ها فراهم  ها و افزایش آگاهی  اکثریت قریب به اتفاق آنان به رادیو و تلویزیون و سایر رسانهرسیدست

 میدان دادن به ریزی دقیق و ایجاد تحول در ساخت قدرت روستایی و گشته است و بنابراین، با برنامه
ها فعلیت  تواند به این قوه های منطقی پیش گفته می ریزی جوانان و جلب مشارکت آنان در کنار برنامه

 .بخشد
مطالعات . ای است که از منظر بیوتکنولوژی در اختیار ما قرار دارد العاده ی خارقها فرصتمسأله بعدی 
های شناخته   شده در ایران چهار برابر کل گونههای گیاهی شناخته دهد که تعداد گونه موجود نشان می

از طرف دیگر، .  شمالی قرار داردهشده در اروپاست و از نظر تنوع زیستی کشورما در حد کل نیم کر
اگر به این واقعیت توجه داشته باشیم که در . هاست بزرگترین نقش بیوتکنولوژی تمرکز برنقش بازیافت

 میلیون تن در گذشته، اما همچنان نسبت 70 باغی ما از مرز حالی که حجم کلی محصوالت زراعی و
ست بشود که کار به روشنی مالحظه می. تر نیامده است  درصد پائین30ضایعات برآورده شده ازرقم 

ای را برایمان به ارمغان  چه فرصت عظیم و       فوق العادهنهادمند علم و فن آوری از طریق بیوتکنولوژی 
. برای استفاده از آب دریا جهت تولید محصوالت کشاورزینین کاربرد بیو تکنولوژی خواهد آورد، هم چ
 آب 21این است که در قرن  7بان جهان  درصد آب دنیا، شعار محوری موسسه دیده80با توجه به شوری 

رس و دریای خزر یی که از این نظر در خلیج فاها ظرفیتلذا، به اعتبار . شیرین باید صرف آشامیدن شود
 .یی برای اشتغال در کشور وجود داردها فرصتشود که چه  وجود دارد، مالحظه می

 
 ماتریس ضرایب فزایندۀ توزیع درآمد ساختاری نهادی در الگوی ترکیبی میازاوا -6جدول شماره 
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 )میلیارد ریال(فزایندۀ تولید در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی  ماتریس ضرایب -7جدول شماره 
 
 

 
 

 ماتریس ضرایب فزایندۀ توزیع درآمد ساختاری عوامل تولیدی در الگوی ماتریس -8جدول شماره 
 )میلیارد ریال(حسابداری اجتماعی 

 
 

 ماتریس ضرایب فزایندۀ توزیع درآمد ساختاری نهادها در الگوی ماتریس حسابداری -9 جدول
 )میلیارد ریال(اجتماعی 

 
 

 : بندی و پیشنهادها جمع
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 :توان گرفت  میاز مجموعه مطالب مطرح شده نتایجی به شرح زیر
ر با تحول جمعیتی بسیار مهمی روبرور ی پس از پیروزی انقالب اسالمی کشوها سالدر -

گیری و تخصیص منابع را به خود جلب کرده  شده که همچون شمشیری دودم نظام تصمیم
ست و سرنوشت نهایی را نوع ها فرصتای از تهدیدها و   متضمن طیف گستردهمسألهاین . است

 .سازد نگاه و نحوه اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم معین می
: وجود دارد ای مسألهدبیات توسعه دو رویکرد عمده برای مواجهه با هر  اچارچوبدر  -

دهد در برابر رویکردی که معتقد است شناخت  رویکردی که اولویت را به تجهیز منابع می
عالمانه اراده همگانی و سازمان مناسب هر مانعی را برطرف و هر تهدیدی را به یک فرصت بدل 

ن در امر توسعه حکایت از آن دارد که همواره از طریق گزینه تجربه تاریخی کشورما. سازد می
از آن رویکرد، انبوهی از تجارب و کوه از . ایم اول در جستجوی حل وفصل مسایل خود بوده

 .مشکالت برای ما به یادگار مانده است، اکنون وقت آن است که به سراغ رویکرد دوم برویم

 اشتغال از اهمیتی مسأله، دراه توسعه ملی قرار دارسر  در مواجهه با انبوه موانعی که بر -
ی سه گانه توسعه ها ویژه و منحصر به فرد برخوردار است لذا، نباید کاری کرد که تجربه برنامه

های ضربتی و هدردادن منابع  های راه از طریق طرح و در نیمه در برنامه چهارم تکرار شود
از هم اکنون الزم است مواجهه با .ی گرفته شودعظیم مالی اقداماتی شتابزده و ناسنجیده پ

 . قرار دهیمها ریزی  اشتغال را در کانون توجهات و برنامهمسأله

تواند هم از جنبه مهار مشکالت و  در صورت اتخاذ چنین رویکردی، بخش کشاورزی می -
. ا کندی موجود و هم از جنبه پیشبرد اهداف توسعه ملی، نقشی شایسته و در خور ایفها بحران

مانع ذهنی را محدودیتهای . برای حرکت به این سو، با مانعی ذهنی و مانعی عینی روبرو هستیم
. دهد شناخت عالمانه و به رسمیت شناختن دانش توسعه به عنوان یک تخصص تشکیل می

گردد که سود خود  های ذی نفع و عمدتاً غیر مولد بازمی مانع عینی به منافع تثبیت شده گروه
جویند و در برابر هر اقدام و تحولی که در بردارنده منافع   استمرار روندهای پیشین میرا در

باید ابعاد هر دو مانع به صورتی عالمانه . کنند برای اکثریت جامعه باشد، مشکل آفرینی می
 .موضوع شناخت و بسیج اراده و تمهید نهادهای مناسب قرار گیرد
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های نامرتبط با همه   نظام آموزشچارچوباز ایجاد نظام آموزشی مناسب و عبور  -
یکی از مهمترین اقداماتی است که باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار  گستردگی و عمق آن،

 .گیرد

 پیش نیازها و لوازم آن در زمره مهمترین هاصالح نظام پاداش اقتصادی ـ اجتماعی با هم -
 .مت اهداف توسعه معطوف نمایدتواند جهت حرکت ما را به س اقداماتی است که می

بایست جای خود را   اقتصاد سیاسی رانتی میچارچوباقدامات بازتوزیعی انجام شده در  -
 .ی بازتوزیعی تولید محور و روستا محور بدهدها سیاستبه 

در این زمینه نیازمند .  یکپارچه در نظر داشتای مسألهبحث اشتغال را نباید به صورت  -
های سنی، جنسی و  مناطق و گروه ،ها بخشکه مالحظات مربوط به  باشیم قل میهایی مست برنامه

 .تخصصی متفاوت را به صورتی یکپارچه و در قالب یک برنامه ملی مدون سازد

ی مولد ها بخشبایست بر محور اشتغال و اقتضائات  ی اقتصادی دولت میها سیاست -
د، منافع بیشتری را برای کشور به ذیرپ این اقدام هرچه سریعتر صورت. تجدید ساختار شود
 .همراه خواهد داشت
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