


ما امروز مشکالت فراوان و اهداف بلند داریم و در راستای رفع مشکالت نیازمند به سازمان های غیردولتی و مردم نهاد هستیم. آقای روحانی با تأکید بر این که سازمان های 
مردم نهاد باید با دولت در تعامل باشند، گفت: این که دولت نخواهد به طور کلی با این سازمان ها ارتباط داشته باشد نمی تواند به موفقیت کامل برسد. البته سازمان های مردم 
نهاد، نباید دولت ساخته باشند. باید این سازمان ها روی پای خود بایستند و استقالل داشته باشند. وی افزود: اینکه بتوانیم هر کاری را به مردم واگذار کنیم به نفع جامعـــه 
ماست. دولت یازدهم تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را تهدید نمی بیند و حتما آن را فرصت تلقی کرده و معتقد است این سازمان ها باید تقویت شوند. برای توسعه کشور 
نیازمند یک جامعه قدرتمند هستیم و جامعه قدرتمند نیز نیازمند مشارکت بیشتر مردم است؛ بنابراین باید زمینه های حضور و مشارکت فعال مردم را فراهم کرد. تشکل های 
خصوصــی، تشکل های مردمی و دولت، پایه های اداره کشــور هستند و معتقدیم هر چقدر بتوانیم فعالیت و مشارکت مردم را در زمینه های مختلف تسهیل کنیم، جامعــه 
توانمند و قدرتمند می شود و یک دولت قدرتمند در جامعه ای قدرتمند می تواند تشکیل شود. دکتر روحانی با طرح این سوال که مگر دولت به تنهـایی قادر است با معضالت 
بزرگ اجتماعی، مقابله کند، خاطر نشان کرد: مقابله با فقـر، نابرابری، انواع آسیب های اجتماعی که استحکام خانواده ها را تهدید می کند و در زمینه آشنایی مردم به حقــوق 

شهروندی خود، راهـی نداریم جز این که سازمان های غیردولتــی وارد عمل شوند.

بیانات رهبــــر معظم انقالب
در دیدار جمعی از دبیران باشگاه کشاورزان جوان

ریاست محترم جمهوری آقـای روحـــــانی:

  بسم اهلل الرحمن الرحیم
اوال خیلی خوشحالم از این که به حمداهلل شماها به یکی از کارهای اساسی و مهم کشور توجه 
کردید و همت تان را و توان تان را در خدمت این کار بزرگ گذاشتید. ]البته[ من گزارشی هم 
داشتم از این کارهای نه ساله، ده ساله ی شماها. آن چه در باب مسئله ی کشاورزی و روستا و 
جوانان روستایی گفتید، همه حرف های درستی است. بدون تردید وقتی ما می گوییم ظرفیت های 
و  کشاورزی،  مسئله ی  از  عبارتست  ظرفیت ها  این  از  عظیمی  بخش  یک  کشور،  اقتصادی 
کشاورزی هم متکی به روستا است. کشاورزی هم فقط به معنای زراعت نیست، بلکه همه ی 
نیازهای جنبی مثال صنایعی که ارتباط پیدا می کند به کشاورزی هم جزو کشاورزی است. اگر 
ما این ظرفیت را درست بشناسیم و از آن استفاده کنیم. قطعا چهره ی کشور تغییر پیدا می کند، 
نه در بلندمدت                                                                                         بلکه 
در کوتاه مدت تغییر پیدا می کند. چند روز قبل از این، وزیرکشاورزی این جا پیش ما بودند، من به ایشان هم تاکید کردم. خوشبختانه مسئولین کشاورزی عالقه مندند به این 
بخش و ان شاءاهلل باید دستگاه های گوناگون هم به آن ها کمک کند. این ها حرف های روشنی است، همه اش مورد قبول و اذعان ما است، و من هر کاری بتوانم در زمینه ی 
کمک به فکر احیاء روستاها و احیاء کشاورزی بکنم، قطعا خواهم کرد. آن چه برای من مهم و جالب و تازه است، شماها هستید یعنی این تشکل چیز جالبی است یک پدیده 

است؛ این را از دست ندهید، این مهم است.
کارهای فردی و شخصی و توصیه ای و مانند این ها در کشور فراوان است؛ گوشه کنار کشور هستند کسانی که کارهای خوبی انجام می دهند.

خوشبختانه ما تحصیل کرده ی کشاورزی هم کم نداریم، االن زیاد است. ]مثال[ در یکی از شهرهایی که من مسافرت کرده بودم هیچ کدام بیکار نبودند؛ یعنی وقتی که کشاورز 
و روستایی بشناسد که چگونه می تواند از دانشی که تحصیل کرده استفاده کرد، هیچ چیزی جلوگیر او نیست یعنی فقط باید به او معرفی کرد، این کاری است که شماها دارید 
می کنید. بنابراین ظرفیت خیلی باال است و کارهای گوناگونی هم هست عالقه مندانی هم هستند البته اهتمام الزم در سطوح باال کمتر هست که این ایراد است لکن آن 
حلقه مفقوده ای که برای روستا آن هم با شعار جوانان روستا الزم بوده وجود داشته باشد شما هستید این را از دست ندهید این چیز مهمی ست. آن طور که در گزارش هایی 
که به من دادند اطالع پیدا کردم شما این کار را از ایجاد کتابخانه در روستاها شروع کردید؛ یعنی رفتید کتابخانه درست کردید این همان نگاه درست است یعنی کتاب کلید 
است؛ کلید اصلی دانایی ایست، معرفت است. شناخت است. این با کتاب حاصل می شود. البته کتاب کافی نیست فقط به کتاب نمی شود اکتفا کرد. کتاب پشتوانه می خواهد؛ 

آن پشتوانه تحرک است؛ تحرک هم تحرک شماست. بنابراین کارتان بسیارخوب است حتما انشاءاهلل این کار را ادامه دهید.

 

تفریح من در محیط طلبگی خودم در دوران جوانی، حضـور در جمع طلبه ها بود. به 
مدرسـه خودمان- مدرسه ای داشتیم، مدرسه نواب- می رفتیم، جو طلبه ها برای ما
جو شیرینی بود. طلبه ها دور هم جمع می شدند، صحبت وگفتگو و تبادل اطالعات

می کردند و حرف می زدند. محیط مدرسه برای خود طلبه ها مثل یک باشگاه محسوب می شد.
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این تشکل چیز جالبـی است،یک پدیده است؛
 این را از دست ندهید،این مهــــــم است.

 اینکه بتوانیـم هر کاری را به مردم واگذار کنیم به نفع جامعـــه ماست

  باشگاه در خاطـرات 
  رهبـــــر انقـالب :



استفاده بهینه از ظرفیت های نهادی قانونی ویژه روستا.

استفاده ی کامل از خدمات آموزشی در حوزه ی فنی حرفه ای.

استفاده مناسب از خدمات آموزش و ترویج کشاورزی.

فقدان شور و نشاط اجتماعی در برنامه های موجود .

درک نیاز اساسی به فرآیند اجتماعی با نشاط در مناطق روستایی.

کمک به دولت در مدیریت تشکل های دولتی و مردمی مستقر در روستاها.

درک ضرورت های معاشرت اجتماعی مبتنی بر تعهد و آگاهی.

 درک ضرورت های تولید دانش در گفتمان فرهنگی روستا و پیشرفت.

 توجه به سالخوردگی پدران خویش و عدم دسترسی آن ها به منابع.

درک عمیق فاصله های شهری و روستایی.

دستیابی به گفتمان مطالب خویش.

فهم ضرورت های تعامالت اطالعاتی با مجموعه های دولتی.

 درک ضرورت تعامالت اطالعاتی با مجموعه های دولتی.

پشتیبانی و حمایت مردمی از مدیریت شوراهای اسالمی.

ایجاد و تامین زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی پیشرفت .

 تنظیم اسناد توسعه کشاورزی و فرهنگی کشور کوچک خویش.

درک عمیق نقش انسجام اجتماعی در پیشرفت.

درک عمیق نقش انسجام اجتماعی در ساخت سرمایه های اجتماعی .

تولد و بلوغ نگاهی تازه به تعلق خاطر به زادبوم خویش.

 انگیزه بهره مندی از سرمایه های اجتماعی در توسعه اجتماعی اقتصادی.

عزم جدی در تولید دانش مبتنی بر گفتمان خویش با مدیریت تفکر در این حوزه.

درک ضرورت های توجه به کرامت، منزلت، و جایگاه جوانان روستایی در پیشرفت.

 
حرف من به مدیران، برنامه ریزان و مسؤوالن کشور این است: این جمعیت عظیم جوان در کشور را یک رودخانه مّواج و 
ُپر فیض بدانید. این رودخانه به طور مستمر جریان دارد و سال ها بعد از این هم جریان خواهد داشت. دوگونه می توان با 

این رودخانه برخورد کرد:
یک برخورد این است که شما بنشینید عاقالنه، خردمندانه و با شیوه علمی، اّوال اهمیت این رودخانه را بشناسید؛ ثانیا نقاط 
و مراکزی را که به آب این رودخانه احتیاج دارند، شناسایی کنید؛ ثالثا برنامه ریزی و کانال کشی کنید و آب را به آن جایی که 
نیاز است، هدایت نمایید؛ آن گاه هزاران مزرعه و باغستان از این نعمِت بی دریغ الهی سرسبز، و هر نقطه ویرانی آباد خواهد 
شد. شما می توانید این رودخانه مّواج را به پشت سدهای انرژی ساز هدایت کنید و یک منبع عظیم انرژی به وجود آورید 
و کّل کشور را به فعالّیت و تالش وادارید. اگر با این موضوع، این گونه برخورد کنید، آن گاه این پدیده، یک پدیده ُپربرکت، 
بی نظیر و استثنایی می شود که اگر یک یک مردم ایران هر روز صد بار خدا را به خاطر آن شکر کنند، شکِر الزم و شایسته 
را ادا نکرده اند. مشّخصه این نوع برخورد، برنامه ریزی کردن، هدایت کردن، راه را باز کردن، نقطه ی نیاز را مشخص کردن 
و این متاع گران بها و این هدیه الهی را درست در نقطه نیاز قرار دادن است؛ که نتیجه آن، سرسبزی، خّرمی، آبادانی، 

نشـاط و برکت خواهد بود.
برخورد دیگر این است که این رودخانه فّیاِض مّواج را به حال خود رها کنید؛ روی آن فکر نکنید؛ برای آن برنامه ریزی 
نکنید و قدر آن را ندانید. نتیجه چه می شود؟ نه تنها مزارعی خشک خواهد شد و باغستان هایی از بین خواهد رفت، بلکه 

خود این آب هم هدر خواهد رفت. در بهترین شکل، آب این رودخانه وارد آب های شور خواهد شد و هرز خواهد رفت. 
شکل دیگرش این است که به باتالق و مرکز تجّمع انواع و اقسام آفت ها تبدیل شود. شکل بدترش این است که به یک 
سیل تبدیل شود و همه دستاوردهای ملت را تخریب کند. اگر برنامه ریزی و دّقت و کار نشد، این نتایج را به دنبال خواهد 

داشت.
خدای متعال این نعمت را به ملت و کشور ما بخشیده است. کسی که باید این نعمت را در جای خود مصرف کند _که 

معنای شکر نعمت هم این است _ کیست؟ مدیران و برنامه ریزان _از باال تا پایین_ هستند.

توسعه نهــادی / قانــونی 
در بیـــانات رهبـــــری:  

باشــگاه کشــاورزان جـوان3

ضرورت های ظهــور
 ســازمان های مردم نهـــاد روستایی



ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید؟ 
بنده هاشم جنگــی دانشجوی دکتـری جغرافیا و برنامه ریزی 
روستایی، استاد دانشگاه پیـام نور و مراکز آموزش عالی، محقق 
متوالـی  دوره  در سه  که  جغرافیا هستم  حوزه ی  پژوهشگر  و 
پژوهشگر برتر استان در حوزه ی جغرافیا شـدم  و البته یک دوره 

فرمـاندار رشتخــوار بودم.
راهبردهای توسعه روستایی چیست؟

نزدیک به 4 دهه است که در ایران بحث توسعه روستایی به طور 
عام و راهبردهای توسعه روستایی به طور خاص، بحث بسیاری 
از کارشناسان و متخصصان اهل فن است. دستیابی به توسعه 
پایدار و همه جانبه نیازمند وجود پیش شرط های و پشتوانه فکری 
مناسب است، به گونه ای که شرایط برای توجه به حقوق همه ی 
انسان ها و مکان ها اعم از شهر و روستا و روابط متقابل آنها فراهم 
شود. تقریبا همه جا از اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه 
ملی سخن به میان می آید اما به واسطه ی نبود برنامه مشخص و 
استراتژیک در کشور و نبود هدف گزاری دقیق و درست و تعریف 
واحد از راهبردها و سیاست های اجرایی مناسب در برنامه های 

کالن عمرانـی به روستاها توجه الزم و کافی نشده است. 
است  مهم  روستایی  توسعه  راهبردهای  بحث  در  که  چه  آن 

پرداختن به مقوالت زیر است:
_تغییر نگرش مسئوالن و برنامه ریزان نسبت به روستا

_ارتقا سطح مشارکت مردم در فرآیندهای برنامه ریزی روستایی
_تغییر نظام برنامه ریزی بخشی به برنامه ریزی منطقـه ای

مهم ترین مقوالت راهبردی توسعه روستایـی:
_توانمندسازی و ارتقاء ظرفیت مشارکت های مردمـی

افزایش فرصت های  _گسترش تنوع فعالیت های اقتصادی و 
شغلی

_ارتقاء مدیریت بهره وری و بهره برداری پایدار منابع طبیعـی
_افزایش سطح درآمد روستاییان از طریـق فعال سازی بخش های 

اقتصـادی  
پیدا  آیا ما به یک راهبرد بومی توسعه روستایی دست 

کرده ایم؟ 
ما معتقدیم همان طور که ما به دنبال گسترش شرکت های دانش 
بنیان هستیم باید درعرصه ی روستا و کشـاورزی به فکر روستایی 
دانش بنیان باشیم چنان چه این اتفاق نیفتد شرکت ها با مشکل 

مواجـه می شود. 
نظـر شما چیست؟ 

ما به دنبال راهبردهای بومی توسعـه روستایی هستیم. همان طور 
که به دنبال بحث های دانش بنیان در عرصه روستاها را دنبال 
می کنیم. نکته حائز اهمیت شناسایی ظرفیت ها است، باید به 
دنبال شناسایی ظرفیت ها باشیم سپس به دنبال شرکت های 
دانش بنیان برویم، چون ظرفیت روستا به لحاظ تنوع روستاها و 
شرایط آنها بسیار متفاوت است. به عنوان مثال بسیاری از روستاها 
از انرژی نو )انرژی باد( برای تولید برق استفاده می کنند. بسیاری از 
دیگر روستاها این قابلیت را دارند اما اقداماتی هنوز صورت نگرفته 
است و از بالقوه به بالفعل در نیامده است. اول باید این ظرفیت ها 
را شناسایی کرد بعد نسبت به بومی کردن آن اقدام نمود و در 
این مسیر از بنیاد ملی نخبگان کمک گرفت که می تواند بسیار 

              راهبـردهای
 توسعـــه روستایـی 
دکتر هاشم جنــگی
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کرد  مطرح  بتوان  که  نویی  و  جدید  ایده ی  شاید  باشد.  موثر 
خـردمندان  خانه ی  در  است.  خــردمندان«  »خانه ی  تشکیل 
می توان نخبگان روستایی، دهیار، شورا، فعاالن بخش کشاورزی، 
معتمدین، و... جمع شوند و بازویی نیرومند برای کمک به پیشبرد 
اهداف باشند. با این کار روح جمعـی در روستا قوت می گیرد و 

مردم هم حکم مشاورین شورا را خواهند داشت.
اتاق فکر در  به  را که مطرح کردید چقدر شبیه  طرحی 

باشگاه کشاورزان جوان است؟ 
بله، دقیقا شبیه همان اتاق فکر است. چرا ما در مدیریت روستا 
به یک مدل مناسب دست پیدا نکردیم؟ تفاوت شرایط اقلیمی 
شامل  را  روستا  هزار   64 از  بیش  که  ما  کشور  جغرافیایی  و 
می شود بسیار زیاد است. ما فقط 4 هزار روستا در استان خراسان 
داریم. در این میان متخصصین و محققین داخلی و خارجی در 
حوزه ی توسعه روستایی الگوهای زیادی را ارائه داده اند، خصوصا 
برنامه ریزان توسعه روستایی خارج از کشور مثل آلمان، سویس، 
حتی هند و...، اما این الگوها با شرایط کشور ما انطباق ندارد چه 
به لحاظ جغرافیایی چه انسانی، چه فرهنگی، چه پوشش گیاهی 

و... قابل تعمیم نیست. 
ما باید با توجه به ظرفیت  روستاهای خود به مباحث برنامه ریزی 
بپردازیم. به حمداهلل در خراسان حدود 6-5 سال است که توجه 
ویژه ای به روستا شده است. به طور مثال ما هم در شهرستان 
خود )رشتخوار( با توجه به این که در اقتصاد حرفی برای گفتن 
دارد مسئولین توجه ویژه ای به روستا دارند. اخیرا بخش عظیمی 
از اعتبارات به سمت روستاها سوق داده شده است. تسهیالت 
است،  شده  تعریف  کشاورزی  بخش  در  زیادی  پروژه های  و 
گام های  آب  انتقال  و  فشار  آبیاری تحت  بحث  در  بخصوص 
مثبتی برداشته شده  که این امر به توسعه روستایی کمک شایانی 
خواهد کرد. سال گذشته بخاطر اهمیت روستاها حدود 30 روستا 
به عنوان روستای نمونه در استان خراسان معرفی شد. با توجه به 
جمیع جهات باید به دنبال مدل مناسب با مشارکت مردمی برای 

روستاها باشیم. 
مــی توانند  روستایــی  مـردم نهـاد  سازمان های  آیا 

پایان بخش مشـکالت روستا باشند؟ 
هیچ دستگاه و سازمانی به صورت انفرادی نمی  توانند باری از 
مشکالت یک روستا یا مجموعه ای را حل کند باید با مشارکت 
و خرد جمعی همراه باشد. در حوزه ی روستا یا مجموعه ای را 
حل کنند. باید با مشارکت و خردجمعی همراه باشد. در حوزه ی 
روستایی مشکالتی وجود دارد که دولت ها، ارگان ها سازمان های 
مردم نهاد، بسیج و کتابخانه ها و ... خود مردم باید دست به دست 
هم دهند تا این موارد مرتفع شود. خصوصا مشارکت مردمی بسیار 

مهم است. 
خوشبختانه باشگاه کشاورزان جوان و کارگروه های آن که در 
روستاها به وجود آمده بسیار تاثیرگزار بوده است و می تواند در 
بحث روستایی گره گشا باشد. اگر امروز می خواهیم به توسعه دست 
پیدا کنیم باید پای درد و دل مردم بنشینیم نه نگاه مسئولین و 
مدیران باید به سمت مردم برویم و ببینیم آنها چه می خواهند. 
همان کاری که این باشگاه )باشگاه کشاورزان جوان( انجام داده 

است. 
جوانان روستایی در حال حاضـر از چه چیزی رنج می برند؟ 
دو موضوع مهم و اساسی برای جوانان مطرح است که ما در طول 

20 سال ارتباط با کل روستاهای استان خراسان به آن رسیدیم.
یک مسئله اشتغال است: جوان وقتی دغدغه ای برای معاش خود 

نداشته باشد خودش عامل پایدارسازی روستا خواهد شد.
دو مسئله فرهنگی است: توجه به مسائل فرهنگی بسیار مهم 
است. به طور مثال کمبود روحانیت در روستاها یا برخالف نیاز 
کامال حس  روستاها  در  فرهنگی  کمبود جلسات  مردم  شدید 
می شود. بنده در شهرستان هایی که خدمت می کردم  می دیدم 

بسیاری از آن ها بخاطر اختالفات قومی و مسائل فرهنگی با هم 
درگیر می شدند و به بسیاری از این چنین مسائلی مبتالبه بودند اما 
به محض اعزام روحانی و کالس ها و نشست ها، بسیاری از این 
موارد حل می شد و بسیار مفید بود. سطح اطالعات در روستاها 
پایین است اگر بحث فرهنگی پیگیری شود خیلی از مسائل حـل 

می شود.
به نظر شما برای توجه به جوانان روستایی به چه نکاتی 

باید پرداخت؟ 
به نظر من باید بخشی از اوقات فراغت جوانان روستایی به ورزش 
اقدامات موثری  اخیر  این زمینه در چند سال  سپری شود. در 
صورت گرفته است. در روستاهای کوچک تر زمین های رو باز 
تاسیس شده که قابلیت چندین ورزش را دارد و در روستاهای 
بزرگ سالن های بزرگ خوبی راه اندازی شده است. عالوه بر این 
توجه به آموزش مهارت های فنی و حرفه ای بسیار مهم است. باید 
آموزش ها در حوزه ی روستایی صورت گیرد تا با کسب مهارت 
اشتغال زایی شود تا جوان در روستا بماند. انشااهلل اگر این مباحث 
و ظرفیت ها شناخته شود در توسعه فرهنگی گام مثبتی برداشته 

شده است.
نظر شما درباره ی باشگاه کشاورزان جـوان چیست؟

به نظر من باشگاه کشاورزان جوان یک نهاد فعال در حوزه ی 
محسوب  شورا  و  دهیار  برای  قوی  بازوانی  و  است.  روستایی 

می شود. واقعا نقش آفرینی خوبــی داشته اند. 
استان ما به برکت حضور این باشگاه هم در سطح استان و هم در 
سطح کشور در جهـاد و وزارت کشور یکی از استان های موفق در 
زمینه ی روستایـی است. من مطلع هستم در بعضی شهرستان ها 
تالش های خوبی در زمینه ی اقتصادی، فرهنگی، برنامه ریزی و... 
صورت گرفته. در واقع محل مناسبی برای ورود نخبگان است. 
من خودم وقتی در رشتخوار دهیار بودم دبیر باشگاه کشاورزان 
تاریخ 13  در  باشگاه  دبیران  از  یکی  می آید  یادم  بودم.  جوان 
فروردین همه ی کسانی که در رشتخوار به دنیا آمده بودند و اصالتا 
متعلق به آن منطقه بودند )اعم از ساکنان و کسانی که مهاجرت 
کرده بودند( دعوت نامه فرستاد و طیف عظیمی از مردم روستا را در 
روز طبیعت کنار هم جمع کرد. این اقدام بسیار زیبا و تاثیر گزار بود. 
و  به عنوان یک پدیده  باشگاه ها  از  مقام معظم رهبری 

حلقه ی مفقوده یاد کردند، نظر شما چیسـت؟
مقام معظم رهبری واقعا هوشمندانه با تدبیر و آینده نگری روشن 
بحث باشگاه کشاورزان جوان را مطرح کردند و این پدیده ی نو را 
تایید کردند. معلوم می شود با توجه به گزارشاتی که با ایشان داده 
شده آقا نگاه اعتمادی و جامعی به جوانان داشته اند. بله درست 
باید پشتوانه مالی هم  البته  است این جا حلقه ی مفقوده است 
تقویت شود و حامیان قوی آن را حمایت کنند. این جا باید پل 
ارتباطی میان مردم و مسئولین باشد، که هست. دستگاه ها نیز 
باید نهایت استفاده از این جمع و باشگاه را ببرند، هم مسئولین هم 

دهیار هم شورا و... باید از این پتانسیل بوجود آمده استفاد کنند. 
این باشگاه توانسته با جذب اهل فن و نخبگان به اطالعات موثق 

و مفیدی دست پیدا کند.
سیاست سازمان ملی جوانان در حوزه ی روستا در مناطق 

کم برخوردار برای جلوگیری از مهاجرت چیست؟ 
رساله ی دکتری من ارزیابی عوامـل موثر در پایداری جمعیت  
در سکونت گاه های روستایـی است آن دسته از روستاییانی که 
مهاجرت کرده اند و مستقر شده اند که هیـچ اما آن چه در حال 
حاضر مهم است ساکنین روستاها هستند. دولتمردان و مدیران 
و دستگاه های اجرایی باید بر آن تعداد از روستاییانی که در روستا 
مانده اند و انگیزه های پنهان مهاجـرت دارند معطوف شوند و به 
آنان بپردازند. اگر این طیف را رها کنیم دیر یا زود مهاجرت خواهند 
کرد. هیچ گاه نمی توان جلوی مهاجرت را گرفت اما با رفع نیازهای 

مهم روستاییان می توان آن را کاهش داد.



روی  پیش  دشواری های  و  چالش ها  به  آگاهـی  هدف  با    
پژوهشگران  کار،  بازار  به  ورود  برای  روستایی  جـــوانان 
خیلی  در  که  ایران،  در  تنها  نه  تاکنون،  توسعه  عرصه های 
در  واکاوی  و  پیمایش  به  بارها  جهان،  کشورهای  دیگر  از 
آثار  این  اند.  داده  ارائه  را  ارزنده ای  آثار  و  پرداخته  روستاها 
با هر کّم و کیف و به هر صورت، مایه غنای ادبّیات علمِی 
در دسترس روستاپژوهان بوده و خواهد بود. ولیکن به قول 
شاعر: »... کفاف کی دهد این باده ها به مستـی ما« و اینک 
نیز، کتاب پیش رو ]»جوانان روستائی و کشاورزی«[، به جمع 
آنها  افزوده می شود تا نه تنها شمار آن آثار ارزنده را باز هم 
ارتقاء دامنه آگاهی های هر خواننده  باال ببرد، بلکه موجبات 
عالقه مندی در حوزه مطالعات روستائی را هم فراهم سازد. چه 
آن که کمّیت و کیفّیت وجودی جوانان روستائی بر سرنوشت 
حال و آینده جامعه ی بزرگ ایران بسیار اثرگذار بوده و خواهد 
بود، در حالی که تا تکمیل نسبی اّطالعات و ادبّیات علمی 
این حوزه، راهی بس طوالنی و دشوار در پیش است. هر چند 
که ممکن است این اثر، در بین سایر آثار موجود از این دست، 
منحصر به فرد هم نباشد، ولیکن اثری را که اینک در دست 
برجستگی  موجب  که  است  برخوردار  ویژگی هایی  از  دارید، 
آن در بین دیگر آثار موجود در زمینه های مرتبط به جوانان 

روستائی و اشتغال آنان است. 
ویژگی های مورد نظر در این اثر را می توان در یک عبارت 
متداول چنین بیان داشت که: آن چه در این اثر آمده است از 
دل مؤلّف آن برخاسته و قاعدتا هم، می باید بر دل خواننده 
آن بنشیند. چه آن که محّقق و مؤلّف این اثر، روستازاده ای 
زادگاه خود  روستای  به  است که هنوز هم دل  روستائی تبار 
دارد و پایداری هویت خود را وابسته ی به آن می پندارد. این 
روستای  در  خود  نوجوانی  دوران  در  کشاورززاده  روستائــِی 
پیشه،  همین  شوق  به  و  بوده  پیشه  کشاورز  زادگاهش، 
سطح  باالترین  تا  را  کشاورزی  زمینه  در  خود   تحصیالت 

دانشگاهی آن ادامه داده است. 
شگفتا که هیجان بالتکلیفی و بیم و امیِد یک جـوان روستایی 
بیکار را، بارها و بارها، در فواصل بین فراغت از تحصیل در 
بین دوره های متوسطه و دانشگاه آزموده و تحمل کرده است. 
پژوهش  و  پیمایش  این  به  دست  زمانی  حادثه،  ُحسن  از  و 
روستائی زده است که، روستازاده ای بیکار با درجه کارشناسی 
و چند صباح بعد، با مرتبه کارشناسی ارشد در رشتة کشاورزی 

بوده است.
و  روستازادگـی  که  بپذیرد  درآمـد  این  خواننده  اگــر 
مجمـوع  در  کشاورزپیشگی  و  روستانشینـی  و  روستاتباری 
می توانند مؤلّفه های دردمندی و دردآشنائی محّققان و مؤلّفان 
به حساب  روستائی  دامن گیر جوانان  و مشکالت  به مسائل 
بیایند در آن صورت، آنچه که دکتر فتح اهلل آقاسی زاده در این 
اثر به آن دست یافته است، بی کم و کاست، از دل برخاسته 
بر دِل کسانی که  البته  و طبیعتا هم بر دل خواهد نشست، 
دغدغه ی تاثیر اوضاع و احوال جوانان روستائی را بر سرنوشت 
حال و آینده کشور در سر دارند. چنین به نظر می رسد که اگر 
قرار باشد در مقام مقایسه با نوجوانان و جوانان شهری، نیم 
و  بالقّوه،  استعدادهای  و  ها  توانش  به  گذرا  چند  هر  نگاهی 
بالفعل نوجوانان و جوانان روستائی  قابلّیت های  ظرفّیت ها و 
معطـوف گردد، عمال درمی یابیم که انگاره: دسترسـی بیشتر 
به تسهیالت رفاهی، مایه بهره وری زیادتر جوانان خواهد شد، 
در واقع باوری جهان شمول نبوده و لذا، مصادیق آن هم جامع 
و مانع نمی باشند. در حالی که انگاره ای دیگر بر این باور است 
که: نابرخورداری و محرومّیت، قّوه محّرکه فرد برای تکامل  
و تعالی است. صدها مطالعه و پژوهش، افزون بر آن چه که 
از  تا نشان دهد که  انجام پذیرد  تاکنون اجراء شده، می باید 

یک سوی در نتیجه وجود همین استعدادها و قابلّیت ها و از 
سوی دیگر، به رغم همه نابرخورداری ها و نابرابری های توأم 
با محرومّیت و نیازمندی ها و ناکامی هائی که تاکنون دامنگیر 
همه اعضای جوامع روستائــی بوده است، باز هم بیشترین 
دانشمندان و نخبگان و استادان و دبیران و مدیران و پزشکان 
و مهندسـان و مؤلّفان و هنرمندان و شاعـران و افسران و 
سایر برجستگان جامعه در طول تاریخ، از کدام توده و از بین 
چه ایل و تباری برخاسته اند. ] و نویسنده این مقدمه برکتاب 
»جوانان روستائی و کشاورزی« مدعی است که آنان غالبا از 

ایل و تبارهای روستائی بوده اند[. 
و یا شاید ارجح این باشد تا ضمن بررسی های بیشتر دریابیم 
از  ملت،  این  تاریخ  سرنوشت ساز  و  بحرانی  لحظات  در  که 
جمله در طول جنگ تحمیلی، شهیدان و مفقودان و جانبازان 
و آزادگان روستائی و روستائی تبار این سرزمین تا چه درصدی 
از مجموع کّل این جان برکفان را شامل شده اند، که هر آینه 
بیشتری  خیلی  روشنِی  به  آن گاه  یابیم،  دست  ارقام  این  به 
می توان نشان داد که نقش اصیـــل فـرزندان روستائـی این 
سرزمین چقدر برجسته بوده و باز هم می تواند همچنان باشد. 
البته گفتنی است که همه این برجستگی ها نیز در شرایطی 
از  کشور  روستائی  جامعــه  که  است  یافته  تداوم  و  تحّقق 
وجــود نابرابری ها و محرومّیت های اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی بسیار، در رنج مفرط به سر می برده است، و جالب تر 
این که اوج ایثارگری ها و فداکاری های قشر روستانشین نیز 
در بُرهه هائی از دوران جنگ تحمیلـی متجلّی شده است که 
مسائل و مشکالت ناشی از تحریم ها و کمبودها و نایابی ها به 
نهایت خود رسیده و عوارض خردکننده آن شرایط هم عمدتا 
متوّجه همین قشر بوده است، و این هم در حالــــی است 
که روستانشینان در برنامه های دوران سازندگِی پس از جنگ 
تحمیلی و سال های پس از آن، هم چنان مغبون و شاید هم 
فراموش شده باقی مانده باشند. و در این بین، بیکاری جوانان 
روستایی از یک سوی، و بی انگیزگی ایشان برای ادامه استقرار 
در روستاها و اشتغال به فّعالّیت های کشاورزی از سوی دیگر، 
پدیده »جمعّیت ســرریز روستائی« را در دهه های اخیر مطرح 

کرده است. 
و  اقتصادی  نابرابری های  وجود  سبب  به  که  این  ویژه  به 
محرومّیت های اجتماعــی، نه تنها آهنگ نرخ رشِد ناموزون 
از روستاها به شهرها، روز به روز سرعت بیشتر و  مهاجرت 
این»تحّرک  تداوم  بلکه  می گیرد،  و  گرفته  خود  به  بیشتری 
و  کوچک  روستاهای  تخلیه  و  تحلیل  سویه«،  یک  توده واِر 
بهانه  به  مع االسف  و  است؛  داشته  پی  در  هم  را  دورافتاده 
های  طرح  اجرای  در  و  سرریز  جمعّیت  همین  وجــود 
ناسنجیده، به ظاهر به قصد ساماندهی روستاها ولی در عمل، 
به منظور حـذف روستاهای کوچک و دورافتاده، ضمن ادغام و 
تجمیع آن ها در قالب شهرک های خدماتی، موجودّیت هزاران 
واحد سّنتــی تولید و کانون ُعرفی اشتغال در این سرزمین 
در معرض تهدید به نابودی قرار گرفته است. بدین سان، در 
نتیجه  در  و  روستاها  روزافزون جمعّیت سرریز   افزایش  پی 
آن، تداوم مهاجرت های یک سویه از روستاها به کانون های 
شهری و در عین حال، اجرای طرح های هادی و ساماندهـی 
باالی  روستاهای  به  عمرانی  خدمات  ارائه  بر  دایر  روستاها 
با  که  داشت  اظهار  بتوان  شاید  اینک  جمعّیت،  صدخانوار 
تحلیل و تخلیه روستاهای کوچک و دورافتاده در عالم واقع، 
ظرف )روستا( و مظروف )روستائیان( هر دو با هم، در حال 

فروپاشی می باشند.
قانونی مستقل و مختار و  نهاد  یا  ارگان  این میان، هیچ  در 
مسئولی هم برای بررسی و وارسی علل و عوامل این فروپاشی 
و جلوگیری و یا تخفیف آن هم وجود ندارد. همچنان که، هیچ 

نهـاد  یک  دهد  نشان  که  نمی شود  مالحظه  هم  پیشینه ای 
تداوم  و  بقای روستاها  از  به حمایت  یا جهانی  ملّی  امدادگر 
زندگی روستائی، به دادخواهی برخاسته باشد، و این در حالی 
است که در خیلی از صنف ها و حرفه های دیگر چنین متداول 

است که: 
نماند  را  عضوها  دگر  روزگار،  آورد  درد  به  عضــوی  »چو 

قــرار...«
روستاها در نقـــش گنجــینه ها و روستانشینان در حکـــم 
بر  ملّیت  بی بدیل  سرمایه هــای  آن ها  درون  گنج واره های 
عرصه های این سرزمین هستند. و اینک که چنین دارائی هائی 
یکی  توسعه،  برنامه هـــای  نادرست  راهُبردهای  سبب  به 
اجتماعی  و  اقتصادی  از صفحه جغرافیای  از دیگــری  پس 
که  دارد  جا  می روند،  تحلیل  یا  و  می شوند  محو  کشور  این 
برای  روستانشینان،  با  همدردی  به  نیز،  »روستادوستان« 
حمایت از آنان بی قـــرار شوند. تا آن جا که به خاطر بقای 
روستاها به عنوان واحدهای بومی اشتغال و تولید در هر محل، 
و برای جلوگیری از تحلیل و تخلیه و انهدام این کانون های 
دیرپای زیست محیطی، با اندیشه و کالم، و با قلم و قدِم خود، 
امکان توسعة صنایع کشاورزی و گسترش ِحَرِف روستائــی را 
از طریق ایجاد فرصت های جدید اشتغال برای جواناِن »سرریز 

جمعّیت روستاها« فراهم سازند.  
و در بین»روستادوستان« نیز، چه کسانی می توانند آگاه تر و 
از  حمایت  نهضت  تحصیل کرده،  روستازادگاِن  از  دردآشناتر 
آبادانــی روستاها را در ایراِن امروز پی ریزی و راهبری نمایند. 
و بدین سان، از این دست از روستازادگان که به برکت استعدادها 
و آگاهی های علمی و قابلّیت های اجرائی خود در حال حاضر 
ُسکانداران خیلی از سفینه های ُخرد و کالن محلّی و منطقه ای 
و کشوری می باشند، می توان انتظار داشت که همانند مؤلّف 
را  اول  گام  کشاورزی[،  و  روستائی  جوانان  ]کتاب  اثر  این 
بردارند و ضمن تجدید بیعت با دیار و همدیاری های روستائی، 
هویت  اصیـل خود را یک بار دیگر به اثبات برسانند. آن چنان 
که درد آشنای دیگر هم می نویسد: کالم آخر من این است 
و  قدرتمند  چون  یعنی  نکنید.  گم  را  خود  باشید  مراقب  که 
دولتمند و زمامدار و نتیجتا »نامدار« شدید، هوّیت روستائی 
»همدیاری«های  و  »دیار«  و  مسپارید  فراموشی  به  را  خود 
خود را از یاد مبرید؛ چه آن که همدیاری ها، در هر زمـــــان، 
هم چنان نیازمند روشنگری های فرزندان خود هستند. اگر از 
این مهّم غفلت کنید، بوته ای بی ریشه، و گم شده ای بی هوّیت 
می شوید. آن چنان که با خویشتن خویـش نیز بیگانه خواهید 

شد. 
  

 درآمـدی بر اشتغال جوانان روستایــی 

دکتراسماعیل شهبــازی
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باشــگاه کشــاورزان جـوان

 جوانــــــــان روستایـــی 
 بـر سرنوشت حال و آینــــدة
 جامعه ی بزرگ ایــران بسیـار
اثرگـــــذار بوده و خواهد بود



روستای من کشـــور کوچک من است، کوچک زیباست.
مدیریت پایدار در روستا در گرو استفاده کامل از ظرفیت های انسانی و توسعه نهادی/ قانونی در آن است. 

چگونه؟
با ایجاد سازمان مردم نهاد روستایی مثل: باشگاه کشاورزان جـوان روستایی

تعریف باشگاه: باشگاه جایگاهی است که گروهـی با اهداف یکسان چون آموزش، ورزش، کسب آگاهی، ارتقاء مهارت های ذهنی 
و عملي در ابعاد فردی و اجتماعـی گرد هم می آیند. این واژه در سال 1318 شمسی از سوی فرهنگستان زبان به عنوان برابر واژه 

فرنگی کلوپ برگزیده شد.
تعریف باشگاه کشاورزان جوان: 

ساختار مردمی است در قالب سازمان مردم نهاد ویژه کشاورزان جـوان که با بکارگیری کارکرد مختلف آموزشی، فرهنگی، هنری 
و... در زمینه کارآفرینی و توسعـه بخش کشاورزی منطقــه با اهداف معین تشکیل می شود.

اهمیت موضوع: سازمان یافتن جوانان روستایـی به مثابه کشـاورزان امروز و فردای میهن اسالمی در قالب باشگاه کشاورزان جوان 
با انجام فعالیت های و گروهــی به  عنوان حرکتی راهبردی در محقق ساختن اقتصاد مقاومتــی نقش ارزشمندی در پایان دادن به 

معضالت این بخش خواهد داشت که می تواند به امــور زیر نیز بپردازد: 
الف( اقتصادی: ایجاد اشتغال مولد برای جوانان روستائـی و افزایش درآمد اعم از کشـاورزی و غیر کشـاورزی 

ب( اجتماعی: ایجاد تعلق خاطــر به روستا و مشارکت جدی در توسعه و پیشرفت آن اعم از جوانان ساکن و مهاجــر / ایجاد 
دل بستگی و انسجام اجتماعی در خلق فرصت های جدید و دسترسـی به منابع اعم از مادی و معنــوی/ ایجاد و تقویت روحیه 
سرمایه های  ارتقاء  و  بهبود  جهت  در  اطالعاتـی  و  ارتباطـی  تعامالت  به  توجه  روستائـــی/  جوانان  در  همیاری  و  خودیاری 

اجتماعـــی روستا / ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت خالق در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطــح روستا 
ج( فرهنگی: فراهم آوردن امکان فعالیت های فرهنگی مبنی بر ارزش های دینی در جهت خلق ارزش های انسانـی و سرمایه های معنوی 
نظیر امید به زندگی، فناوری امید، نشاط و گرایش به جمع و دوری از انزوا / توجه اساسی به مهندسی فرهنگی در روستا و شاخص های 

درون زا و بومی آن 
د( ورزش: توجه اساسی به نیازهای ورزشی و رشد سالمت روحــی و جسمانــی، 

مراحل اجرایی تشکیل باشگاه:
اقدامات داخل روستا 1. دریافت کاربرگ های تشکیل باشگاه و تنظیم و تکمیل کاربرگ شماره یک توسط هیات موسس 2. چاپ و 
توزیع فرم عضویت توسط هیات موسس بین جوانان روستایـــی 3. تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات امنا باشگاه 4. تشکیل 

کمیته ها و قسمت های مختلف توسط دبیــر باشگاه 
اقدامات ستاد استانی 1. برگزاری جلسات توجیهی در روستا برای عموم مردم 2. تشکیل کارگاه آموزشــی جهت اعضاء باشگاه 3. 
تشکیل جلسه آموزشـی ویژه هیات امناء، دبیران و مسئولین کمیته ها 4. برگزاری بازدیدهای آموزشـی-ترویجــی ویژه اعضاء و 

دبیــران باشگاه ها 
5. حمایت و پشتیبانی از باشگاه های تشکیل شده و کمک به سازماندهـــی آنان

رویکرد کانــون: 
ایجاد بستر اجتماعی جهت حضور موثر و سازمان یافته جوانان روستایی اعم از ساکن و مهاجر در همه عرصه های زندگی با تکیه بر موارد زیر است. 1. توجه اساسی به توسعه روستایی و به 
تبع آن توسعه کشاورزی. 2. ترغیب و تشویق مردم و ساکنین روستاها درحمایت ازطرح های پیشرفت در ابعاد اجتماعــی، اقتصادی، ورزشی و... که توسط دولت در منطقه اجــرا می شود.3. 
حمایت بنیادی از تحصیلکردگان، فرهیختگان و نخبگان جـــوان روستایی. 4. حمایت و پشتیبانی از توسعه فن آوری اطالعات، انتقال تکنولوژی، توجه به شیوه های ترویج نوین در دریافت 
نوآوری ها از منابع رسمی کشور به ویژه بخش تحقیقات، آموزش ،ترویج کشاورزی و شرکت های فنی و مهندسی. 5. تهیه اسناد بومی توسعه روستایی، کشاورزی و فرهنگی با همکاری 

شورای اسالمی و دهیاران جــوان روستایی .
 بنیادی ترین رویکرد ما همان گفتمان غالب همه ی صاحب نظران و اندیشمندان قدیم و جدید اعم از دانش پژوهان داخل و خارج کشور در عرصه روستاها و توسعه کشاورزی یعنی تامین زیر 
ساخت های فرهنگی/اجتماعی پیشرفت با مداخله گری و حکمرانی نسل رشید و پاک سرشت روستایـی و همچنین پذیرش و ایجاد تعامل اطالعاتی با تشکل های بخش کشاورزی، همراهی 
کردن و همکاری با شرکت های فنی مهندسی و سایر برنامه های دولتی در تحقق سیاست های آب و خاک، محیط زیست، ارتقاء بهره وری و... رسانش نوآوری های بومی و غیر بومی است.  

چرا جوانان روستایی؟ 
1. پایان بخشیدن به سرگردانی و سامان نیافتگی جوانان روستایی و توجه به تربیت آنان برای کشاورزی امروز و فردا 2. تحقق عملی یکی از 
دغدغه های بزرگ سه ده ی اخیر کارشناسان ارشد نظام در همه ی بخش ها به ویژه مدیران طـرح و برنامه ای بخش های کشاورزی و روستایـی کشور 
و مهم تر از همه سازمان یافتن جوانان روستایی به مثابه کشاورزان امروز و فــردای این مرز و بوم اعم از ساکن و مهاجر در قالب سازمان های مردم 
نهاد شامل باشگاه کشاورزان جوان، انجمن های دوستی و تعاون و جوان گرایی در شرکت های تعاونی تولید، نظام های بهره برداری و... و بیش از 
همه تامین زیر ساخت های فرهنگی/ اجتماعی اقتصاد مقاومتی، توسعه و گسترش فرهنگ تعاونی بین جوانان در راستای تحقق سیاست های ابالغـی  

اصل 44 قانون اساســی.
پس از تشکیل باشگاه چه اتفاقی قـرار است بیفتد؟ 

1. یک فرآیند با نشاط اجتماعی و فرهنگی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد. 
2. جوانان روستایی در قالب باشگاه ترجمان توسعه روستایی و کشاورزی را به عهده خواهند گرفت. 

3. کلیه جوانان روستایی اعم از ساکن و مهاجر سازمان پیدا خواهند کرد. 
4. باشگاه به عنوان یک سازمان مردم نهاد در تحقق مدیریت پایدار روستایی شامل: 

مدیریت اقتصادی )کارایی اقتصادی(، مدیریت اجتماعی )یکپارچگی اجتماعی(، مدیریت فرهنگی)مسئولیت پذیری فردی و محیطی(  
5. باشگاه در سه حوزه تسهیل گری )مدیریت دانش(، توانمندسازی )عرضه محوری( و توسعه )تقاضا محوری( فعالیت خواهد کرد.  

6. استحکام درونی با نگاهی جامع و مانع از جایگاهی فاخر و مردمی، متکی به منابع مادی و معنوی خویش برخوردار خواهد شد.
میانگین سنی کشاورزان در حال حاضر به 58 سال رسیده است و روستاها عمال یک نسل خود را از دست داده اند و ما همان نسل گمشده پیشرفت 

و آبادانی روستاهای مان هستیم اکنون به میدان آمده ایم تا سازندگی زاد و بوم خویش را برعهـده بگیریم. 
به ما اطمینان کنید، کارمان را به خودمان بسپارید و اما در کنارمان باشید. مگر تمام بخش های دولتی مشارکت ما را نمی خواهند. اینک این ما و 
سازمان های مردم نهاد ما با رویکرد تسهیلگری، توانمندسازی و پیشرفت در خدمتیم. انشااهلل  یک عزم ملی و همگانی در سطوح مختلف از سطوح 
کشوری تا سطوح استانی تا برسد به شهرستان و روستا باید دنبال مسئله ی جوان باشد. جواِن شهر با جوان روستا، جوان تهران با جواِن دورترین 

شهر کشور تفاوتـی ندارد. خصلت های جوانی در همه یکسان است؛ گاهی استعداد او بیشتر هم هست؛ ما این را الزم داریم.  
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مشارکت  زمینه های  ساختن  فراهــم   •
فعـال جوانان به مثابه کشـاورزان فـــردا، 
بخـش  توسعه  اهداف  به  دستیابی  جهت 

کشاورزی و روستائـــی. 
برای  زمینه سازی  و  بسترسازی   •
ذهنــی،  پویایـی ظرفیت های  و  شکوفایی 
شخصیتـی دانشـــــی مهارتــــی جوانان 
زندگــی  بهبود  راستای  در  روستایــــی 

بهتر در روستا. 
• ایجاد زمینه های الزِم عمـــق بخشیدن 
به باورهای دینی، تقویت و ترویج ارزش های 
پرورش  منظــور  به  اسالمــی  انقالب 

جوانان متعهد در بخش کشــاورزی.

اهداف اختصاصــی 
خاطـــر  تعلق  تقویت  و  هویت  تثبیت   •
آوردن  به وجود  روستا جهت  فرهنــگ  به 

نگــرش مثبت به مفهـــوم خود.
• تقویت و اشاعـه مهــــارت های فنــی، 

ارتباطــــی و اجتماعــــــی. 
به  روستایـــــی  جوانان  تجهیـــز   •
دانش و مهارت پایه جهــت اشتغـال مولد 
و بهره ور در بخش کشـــاورزی بر اساس 

مقتضیات اقلیمی و نیازهـــای موجود. 
• رشد روحیه جمع گرایی، وفاق و سازگاری 

اهـــداف اســــاس نامــــه
 باشــگاه کشاورزان جـــوان
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در تعاون، همـکاری، همیاری و دگــریاری 
در بین اعضـــا.

• ارتقا انگیزه کار و تالش در عرصــه تولید 
کشاورزی.

در  کشـــــاورزان  توانمندســـازی   •
جهت مسئولیت پذیری آنها برای اداره امور 

فردی و اجتماعـــی.
• ایجاد جریانــی ارزشــی، انقالبـــی و با 
نشاط خالق با حضــــور جوانان در نگاهـی 

نو به کشاورزی در حال و آینده. 
• ارتقاي توان مدیریت و رهبـری در عرصه 

تولید و کشـــاورزی.

و  بالقوه  استعدادهای  پرورش  شناسایی،   •
مختلــف  زمینه های  در  جــوانان  بالفعل 
فرهنگـی، اجتماعـی، تولیـدی، کشـاورزی 

و....
• آشناسازی کشاورزان جـــوان با قوانین، 
وبرنامه های  سایت ها  مقررات،  و  ضوابط 

بخش کشــاورزی.

خــــــدایا
برای تو حرکت می کنیم

تمام سعی خود را به کار میگیریم
 هدفمند و پرشور گام بر میداریم

و فردا را به تو میسپاریم
 جوان امروز...
کشاورز فردا 
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آبادی های کشور  نجات  وقت  هنوز  آیا 
فرا نرسیده است؟ 

رشد  به  رو  و  کننده  نگران  روند  متأسفانه 
مهاجرت از روستاها به شهرها و خالی شدن 
بر  دارد.  ادامه  همچنان  کشور  آبادی های 
اساس آمار 68 درصد جمعیت 18 میلیونی 
روستاها  ساکن   1335 سال  در  کشورمان 
بودند. جمعیت روستایی در سال 1345 به 
به 53 درصد  64 درصد و در سال 1355 
از جمعیت  یافت و در سال 13۹0  کاهش 
۷5 میلیونی ایران تنها 28.5 درصد ساکن 
روستاها هستند. بر اساس این آمار می توان 
ادعا کرد بر خالف آن چه که رئیس جمهور 
دوشنبه 14 مهرماه در اولین همایش ملی 
از  کم  کم  روستاها  کرد  اعالم  روستا  روز 
درون تهی و خالی نمی شود بلکه می توان 
گفت رشد خالی شدن روستاها از سکنه و 
بسیار  زیاد و  به شهرها  رویه  مهاجرت بی 
نگران کننده است و اسف بارتر این که نه 
تنها سیر صعودی و نگران کننده ی  خالی 
می یابد  افزایش  سال  هر  روستاها  شدن 
کشور  آبادی های  و  روستاها  تعداد  بلکه 
به  است  کرده  پیدا  معناداری  کاهش  نیز 
گونه ای که تعداد 6534۹ آبادی کشور در 
سال 1365 به 63۹04 آبادی در سال 85 
کاهش پیدا کرده است. این در حالی است 
شهرهای  تعداد  زمانی  بازه  همین  در  که 
کشور از 4۹4 به 1012 شهر افزایش پیدا 
معنای روشن کاهش جمعیت  است.  کرده 
روستایی و کاهش تعداد آبادی های کشور، 
حیاتی  بخش  در  تولید  بنیه  شدن  ضعیف 
و زیربنایی کشاورزی و دامداری، به خطر 
به  وابستگی  مردم،  غذایی  امنیت  افتادن 
موثر،  و  مولد  اشتغال  آمار  کاهش  خارج، 
روی آوری به مشاغل کاذب، افزایش آمار 
تخلفات، کاهش ضریب امنیت مناطقی که 
رشد  شده،  سکنه  از  خالی  آن  روستاهای 
سپرده  فراموشی  به  نشینی،  حاشیه  آمار 
و  مرز  این  سنن  و  آداب  از  بخشی  شدن 

بوم و... است.

پس باید تا مسئله و معضل جدی کاهش 
آن  از  و  کشورمان  روستایی  جمعیت 
از حد ضربه خوردن زیربنای  مهم تر بیش 
قالیبافی  دامداری،  و  کشاورزی  تولیدات 
اساسی  بحرانی  به  دستی  صنایع  برخی  و 
برای  اساسی  چاره ای  است  نشده  تبدیل 
اقتصـاد  و  تولید  نجات  و  روستاها  نجات 

روستاهای کشور اندیشید. 
گر چه معمواًل در کشور ما در برخی موارد 
دغدغه  نرسد  بحران  مرحله  به  مشکل  تا 
تصمیمات  و  برنامه ریزی  در  اندیشی  چاره 
خود  این  که  گیرد!  نمی  شکل  مسئوالن 
معضلی بزرگ است که باید فکری اساسـی 

برای آن کرد. 
زدن  حرف  سال ها  از  پس  صورت  هر  به 
خطـرات  و  جـدی  آسیب های  درباره 
خصوصًا  تولید  خوردن  ضربه  از  متعددی 
و  دامـداری  و  کشاورزی  بخش  در  تولید 
از  روستاها  شدن  خالی  و  وابسته  صنایع 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حاال  تازه  سکنه، 
اعالم  روستا  روز  همایش  در  اجتماعی 
 ۹0 از  بیش  مصرف  وجود  با  که  می کند 
درصد آب کشور در بخش کشاورزی امنیت 
غذایی حدود 60 درصد است و سهم بخش 
کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تنها 13 
درصد و در حالی که چند میلیون کشاورزی 
ای  بهره  کشاورزی  مدرن  دانش  از  که 

ندارند در این بخش فعالیت می کنند. 
کشاورزی  رشته  آموخته  دانش  هزار   106
داریم که دسترسی به زمین ندارند. ربیعی 
 5 از  بیش  معوقات  به  اشاره  با  همچنین 
بانک تخصصی حوزه  هزار میلیارد تومانی 
کشاورزی گفته است به این ترتیب می توان 
را  روستایی  بخش  مشکالت  از  تصویری 
چنین  در  که  روستاهایی  آورد.  دست  به 
شرایطی به »کانون ارسال مهاجـر« تبدیل 
شده است. حال نکته اساسی و قابل اشاره 
این که با وجود همه تالش هایی که برای 
انجام  کشور  روستاهای  به  رسانی  خدمت 
شده و بنا بر اعالم توانیر به تمام روستاهای 

بر  بنا  شده  رسانی  برق  خانوار   20 باالی 
نیز  روستا   14300 گاز  ملی  اعالم شرکت 
اتفاق  به  قریب  اکثر  و  برخوردار   گاز  از 
روستاهای کشور طی این سال ها از شبکه 
آبرسانی بهره مند شده اند )هر چند به خاطر 
به  حاضر  حال  در  اخیر  های  خشکسالی 
کشــور  در  روستا   6400 نیرو  وزیر  گفته 

با تانکر آبرسانی می شود(. 
همچنین عالوه بر تلفن و پست، دسترسی 
قابل  تعداد  در  نیز  اینترنت  شبکه  به 
نه  اما چرا  میسر شده،  روستاها  از  توجهی 
به  شهرها  از  معکوس«  »مهاجرت  تنها 
نیفتاده _به جز در مواردی  اتفاق  روستاها 
طبیعی  منابع  به  خواران  زمین  برخـی  که 
بلکه روند  برخی روستاها تجاوز کرده اند_ 
افزایشی و نگران کننده مهاجرت از روستاها 
به شهرها و خصوصا حاشیه شهرها افزایش 
پیدا کرده به گونه ای که حضور حدود یک 
برای  نشین  حاشیه  هزار   200 و  میلیون 
الینحلی  بعضا  و  عدیده  مشکالت  مشهد، 
را ایجاد کرده که با وجود وعده دولت های 
متعدد این مشکل نه تنها حل نشده بلکه 

روز به روز پیچیده تر شده است. 
بی رویه  مهاجرت  دالیل  از  یکی  بی گمان 
از روستاها، پراکندگی بسیار زیاد، کوچکی 
 26 حدود  بودن  خانوار   20 از  کمتر  و 
روستای  هزار   63 حدود  از  روستا  هزار 
حتی  و  جدی  کمبود  البته  است.  کشور 
در  جذابیت ها  و  امکانات  از  بسیاری  نبود 
روستاها از جمله امکانات ورزشی، تفریحی، 
به  سهم  و...  اداری  درمانی،  آموزشـی، 
سزایی در مهاجرت مردم از روستاها دارد؛ 
اما از همه این ها مهم تر بیکاری طاقت فرسا 
در روستاهاست که البته این معضل جدی 
خود دالیل گوناگونی دارد که در این مجال 
بدیهی  و  نیست  آن ها  به  پرداختن  فرصت 
است تا وقتی که چاره ای اساسی برای حل 
این مسائل اندیشیده نشود و تولید و اقتصاد 
روستا نجات نیابد و پویا و مقرون به صرفه 
وقتی که مصرف آب  تا  نشود و همچنین 

نشود  مکانیزه  و  مدرن  کشاورزی  و  بهینه 
و تا آن هنگام که چاره و برنامه ای منطقی 
زمین های  یکپارچه سازی  برای  مقبول  و 
خرد طراحی نشود و همچنین تا آن گاه که 
الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف 
مهم تر  آن  از  و  نشود  اجرا  و  تهیه  کشور 
سامان  به  سرزمین  آمایش  ملی  طرح  تا 
نرسد و همچنین تا وقتی اختالفات فاحش 
امکانات، جذابیت ها و درآمد شهر و روستا 
نامبارک،  پاشنه  همین  بر  در  نیابد  کاهش 
و  چرخید  خواهد  ریزنده  فرو  و  نامطمـئن 
به  روستاها  از  بی رویه  مهاجـرت  همچنان 
شهرها ادامه خواهد داشت، تولید زیربنایی 
در بخش کشـاورزی و دامداری و بخشی از 
صنایع دستی همچنان ضربه خواهد خورد، 
مفید  غیر  و  کاذب  مشاغل  به  آوری  روی 
ضمن  شد  خواهد  بیشتر  نشینی  حاشیه  و 
آن که ضریب امنیت برخی مناطق با کوچ 
تا  پس  افتاد.  خواهد  خطر  به  روستاییان 
داد روستاها  به  باید  نشده  دیر  هنوز خیلی 

و آبادی های کشور رسید.

کوروش شجاعی
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فرهیـخته  نوشته ی  کردید،  مالحظه  آن چه 
روزنامه ی  در  شجاعی   آقای  جناب  محترم 
اهمیت  از  شک،  بدون  که  است  خراسان 
عنوان  به  ما  است.  برخوردار  فوق العاده ای 
جوانان روستایـی اعالم می کنیم وقتـی که 
میانگین سنـی کشـاورزان ما پنجاه و هشت 
ما  سال شده است یعنی این که روستاهای 
ما  است.  کرده  گم  را  خـودش  نسـل  یک 
مردم نــهاد  سازمـان  این  داریم  ایمـان 

همه ی ما را سـازمان خواهـد داد.



ما که هستیم؟
ما گروهی از زنان و دختران جوان روستایی که به عنوان دبیران باشگاه های کشاورزان جوان در 

روستاهای خویش به عنوان تسهیل گران توسعه ی روستایی فعالیت می کردیم و اکنون بنا به ضرورت های ساختاری 
و نهادی/قانونی و هم چنین درک اهمیت حضورمان در سطحـی فراتر از روستا و به منظور سازمان دهی امور خویش نسبت 

تشکیل  دفتـر مدیریت زنان و دختران جوان روستایی اقدام نموده ایم، ما همان هایی هستیم که دستگاه های به 
دولتی مایلند در همه ی زمینه ها مشارکت داشته باشیم. 

»ما تسهیل گران توسعه روستایی در جهت توانمندسازی زنان و دختران جوان روستایی یعنی 
خودمان گام برمی داریم«

ضرورت تشکیل:
آن چه تاکنون در توسعه ی روستا برای زنان و دختران جوان روستایی در نظر گرفته شده و 

برای همه ملموس و آشناست شامل تعاوني های روستایی زنان، طرح های بانک کشاورزی، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی و )تسهیل گران زنان روستایی( وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشکی )طرح پزشک خانواده(، سازمان بهزیستی کشور )تشکل های اجتماعی محور(... صنایع 
دستی و گردشگری، کمیته ی امداد امام خمینی )توانمندسازی زنان( و اما آن چه که در توسعه ی روستایی 

ما به دنبال آن هستیم، این است: 
ما می گوییم توسعه چه خدماتی برای ما دارد، نظام های خدمات دهی از چه الگویی جهت ترغیب زنان و 

دختران جوان روستایی استفاده می کنند؟ در واقع ما معتقدیم پراکندگی خدمات گسست و شکافی که بین آن ها 
وجود دارد منجر به رشد نامتوازن خواهد شد، چرا که بخش عمده اي از خدمات دولتی ویژه زنان به صورت پاره 

خطی و غیرقابل تغییر و انعطاف پذیری با توجه به نیازهاي روز تعریف شده است و در این خدمات زنان و دختران 
جوان روستایی از مشارکت صوری رنج می برند؛ و آن چه که ما به عنوان چند سوال بی پاسخ به دنبال آن هستیم: 

1. الگوسازی مدرن چیست؟ 2. نهادسازی برای زنان روستایی از چه شاخص هایی برخوردار است 3( نشانگان یک مدل 
مناسب را چه کسی تعیین می کند و ما در تعیین این نشانگان توسعه چه نقشی را ایفا می کنیم.

اهداف دفتر مدیریت زنان و دختران جوان روستایی:
1. شناخت ظرفیت های موجود در روستاها در حوزه ی زنان و دختران جوان روستایی 2. نگاهي نو به تسهیل گري

3. بررسی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در توانمندسازی زنان و دختران جوان روستایی اهداف دفتر مدیریت زنان 
و دختران جوان روستایی کانون روستازادگان سرزمین آفتاب

1. شناخت ظرفیت های موجود در روستا 2. شناسایی و سازمان دهی استعدادها، توانایی های بالقوه و بالفعل زنان و دختران 
جوان نخبه ي روستایي 3. بررسی نقش زنان و دختران جوان روستایی در فرصت های امور ابعاد اجتماعی/ اقتصادی، 
فرهنگی/ سیاسی، نهادی/ قانونی 4. ایجاد فرصت های آموزشی برابر ویژه زنان و دختران جوان روستایی در زمینه های 
)رشد و تعالی فردی و اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، تربیت فرزندان، زمینه های علمی: تحصیل، تحقیق، پژوهش و 
نویسندگي، بهداشت، تغذیه ... 5. ایجاد تحول و ترویج در صنایع دستی و گردشگری، احیای دانش بومی و مدیریت 
دانش 6. بهبود و ارتقا تحقیقات و طرح های اجرایی تولیدی اقتصادی به منظور افزایش رفاه خانوار۷.  بررسی و ارائه 

طرح ها و خدمات مناسب جهت سازمان دهی و ارتقا توانمندیی زنان دختران جوان رد حاشیه شهر 8. نگاهی 
نو به تسهیل گری 

۹. ایجاد انگیزه شور و اعتماد در نیروی انسانی فعال روستا، آگاهی از جایگاه منزلت و نقشي که در 
جامعه، خانواده، اقتصاد و فرهنگ دارند 10. شناسایی کارآفرینان و زنان نمونه روستایی، انتقال 

دانش، اندیشه و تجربیات 11. برگزاری نشست های تخصصی دختران جوان روستایی، 
مسئولین و نخبگان علمی دانشگاهی 12. بررسی نقش سازمان های دولتی 

و غیردولتی در ارائه تسهیالت و خدمات ویژه زنان و دختران 
جوان روستایی

 دفتر مدیریت زنــــان و
دختــران جوان روستایي
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ظرفیت های  مــی گوییم  ما  »وقتـی 
اقتصادی کشور، یک بخش عظیمــی 
مسئله  از  عبارتست  ظرفیت ها  این  از 
کشـاورزی، و کشاورزی هم متکـی به 
روستاست. اگر ما این ظرفیت را درست 
قطعا  کنیم،  استفاده  آن  از  و  بشناسیم 
نه در  پیدا می کند،  چهره کشـور تغییر 
تغییر  مدت  کوتاه  در  )بلکه(  بلنـدمدت 

پیدا می کند... «. 
رهبر معظم انقالب

مساله اشتغال و بیکاری جوانان به طور اعم 
و جوانان روستایی به طور اخص و مهاجرت 
آن ها به سایر کشورها در سطح کالن و از 
ُخرد  و  ملی  سطح  در  شهرها  به  روستاها 
که گاهی از آن به عنوان پدیده فرار مغزها 
با  از معضالتی است که  نام برده می شود، 
داشتن پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، مسئوالن کشور را به گونه های 

مختلف به چالش کشانده است.
بخـش  برداران  بهره  سن  افزایش 
بی سوادی  و  اطالعاتی  فقر  کشـاورزی، 
نبود  و  عرصه  این  فعاالن  و  برداران  بهره 
انگیزه برای جوانان جهت ماندن در روستا 
و اشتغال در بخش کشاورزی از معضالت 
کشاورزی امروز ماست که نیازمند توجه و 
برنامه ریزی است. آینده توسعه کشاورزی 
آبادانی روستاها در گرو توجه به جوانان  و 
کسب  و  آموزش  حوزه  در  روستایی 
شغلی  و  رهبری  مدیریتی،  مهارت های 
پتانسیل های   روستایـی  جوانان  است. 
در  مشارکت  جهت  اندیشمندی  و  بالقوه 

برنامه های سازندگی روستایی هستند. 
نیروی  کودک  هر  روستایی  خانوار  برای 
پیشبرد  در  اساسی  نقش  و  است  بالقوه 
ایفا  خانوار  اقتصــادی  فعالیت های 
روستایی  کارآفرینی  به  توجه  می کند. 
مثل  روستا  محیط  در  آن  زمینه های  و 
صنایع  کشاورزی،  تبدیلــی  صنایع  ایجاد 
و  روستایی  گردشگری  روستایی،  دستی 
آگروتوریسم(،  و  )اکوتوریسم  کشاورزی 
توسعه فن آوری های اطالعاتـی و ارتباطی، 
فعالیت های نوآورانه در فعالیت های موجود 
روستایی و نهایتا ایجاد زمینه های اجتماعی 
مناسب جهت شکوفایی استعدادهای جوانان 
روستایی، منجر به تولید و اشتغال پایدار در 
روستا گردیده و زمینه تحقق سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم می نماید. 
در حوزه روستایی و کشاورزی، بیش از آن 
بخش  در  اشتغال  افزایش  نیازمند  ما  که 
سمت  به  می بایست  باشیم  کشاورزی 
عرصه  این  در  فعال  نیروهای  جایگزینی 
استفاده  و  جوان گرایی  به  و  نموده  حرکت 
از متخصصین در این حوزه مبادرت ورزیم 
کشاورزی  بخش  توسعه  شرایط  بتوانیم  تا 
مبتنی بر دانایی را فراهم نماییم. توجه به 
این ظرفیت ها، شناسایی آنها، فعال نمودن 

شـــورای برنامــه ریزی 
توسعــــــه ی  اشتغال 
و کارآفرینـــی جــوانان 
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باشــگاه کشــاورزان جـوان

آنها و رفع موانع ایجاد درآمد و اشتغال در 
برنامه  اهداف شورای  از  یکی  این حوزه ها 
جوانان  کارآفرینی  و  اشتغال  توسعه  ریزی 
روستایی بوده که به طور جدی به آن خواهد 

پرداخت. 
فرآیند  اصولی  و  صحیح  مدیریت  فقدان 
و  روستایی  محصوالت  مصرف  تا  تولید 
عدم سهم بری عادالنه عوامل این چرخه به 
نسبت ایجاد ارزش در آن، یکی از مسایلی 
مشکالتی  با  را  روستا  در  تولید  که  است 
مواجه نموده و کاهش رغبت تولیدکنندگان 
به سرمایه گذاری بیشتر در این بخش را به 

همراه داشته است. 
مشخص  تجاری  نشان  و  هویت  فقدان 
شده  باعث  روستایــی  تولیدات  برای 
عنوان  به  روستایی  محصوالت  که  است 
عموما  و  پایین  کیفیت  با  محصوالت 
مقبولیت  و  گردیده  تلقی  غیربهداشتــی 
و  باشند  نداشته  مصرف  بازار  در  زیادی 
نازل  قیمت های  با  محصوالت  این  اغلب 
تولیدکنندگان )که عمدتا  از  توسط دالالن 
در هنگام برداشت محصول نیاز مالی شدید 
دارند( خریداری شده و با قیمت های بسیار 

باالتر به دست مصرف کننده   می رسند.
تجاری  نشان  ایجاد  با  آن که  حال 
و  منطقه  هر  محصوالت  برای  مشخص 
و  تولید  کیفی  و  کمی  ارتقای  به  کمک 
و سالمت  بهداشتی  باالبردن شاخص های 
الزم  آموزش های  ارائه  با  محصوالت، 
در  درآمد  و  تولید  افزایش  به  می توان 
زمینه  و  برداشت  موثری  گام های  روستاها 
بخش  این  در  گذاری  سرمایه  برای  را 
و  توسعه  برنامه ریزی  شورای  نمود.  فراهم 
کارآفرینی جوانان روستایی در راستای سند 
همسو  و  روستایی  جوانان  اشتغال  توسعه 
با  مقاومتــی  اقتصاد  کلی  سیاست های  با 
تکیه بر توان داخلی در جهت توانمندسازی 
اقتصادی و رفع  جوانان روستایی در حوزه 
موانع ایجاد اشتغال پایدار در روستاها مبتنی 
تشکیل  روستایــی  و  کشاورزی  توسعه  بر 

گردیده است.
جایگاه شورا:

توســعه  برنامــه ریزی  شــورای 
اشتغــــال و کارآفرینــی جوانان روستایی 
متشکل از دبیران فعال باشگاه ها در حوزه 
اقتصادی و یا نمایندگان اقتصادی باشگاه ها 
برنامه ریزی  و  نقش سیاست گزاری  و  بوده 
اجرایی  تیم  دارند.  عهده  به  را  شورا  برای 
به  را  شورا  برنامه های  اجرای  مسئولیت 
حوزه های  کارشناسان  و  داشته  عهده 
و  بازاریابی  کارشناس  جمله؛  از  مختلف 

کارآفرینی،  و  اشتغال  کارشناس  فروش، 
دستی  صنایع  و  گردشگــری  کارشناس 
)زعفران،  خاص  محصوالت  کارشناسان  و 
کرده  انتخاب  شورا  نظر  با  را   )... و  پسته 
در  کارشناسان  این  هماهنگی  مسئولیت  و 
جهت رسیدن به اهداف تعریف شده شورا 
برنامه ریزی  شورای  می باشد.  عهده دار  را 
توسعه اشتغال و کارآفرینی جوانان روستایی 
در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و مسایل 
مشاوران  نظرات  از  اخالقی  و  دینی 
متخصص در این حوزه ها استفاده می نماید.

اهداف شورا:
پایدار  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  به  1.کمک 
انگیزه  ایجاد  و  روستایـــی  جوانان  برای 
آبادانی  جهت  در  روستا  در  ماندن  برای 

روستاها
تا  تولیـــد  فرآیند  بهینه ســازی   .2
از  روستایــی  محصوالت  مصـــرف 

طریق:
با  روستایــی  محصوالت  تجاری سازی   _
ایجاد نشان تجاری باشگاه کشاورزان جوان

به  روستایـــی  جوانان  توانمندســازی   _
انگیزشــی  و  مدیریتــی  فنــی،  لحاظ 

برای ورود به عرصه تولیدات روستایی
بسته بندی  و  فرآوری  کارگاه های  ایجاد   _
کنترل  و  مدیریت  روستایی،  محصوالت 
تولید  جهت  مجموعه ها  این  مستمر  کیفی 
و  نیاز  با  متناسب  و  بهداشتی  محصوالت 

ذائقه بازار
و  داخلـی  هدف  بازارهای  شناسایی   _
خارجـی جهت عرضه محصوالت روستایی

_ ایجاد شبکه تولید محصوالت روستایی با 
باشگاه های کشـاورزان  از ظرفیت  استفاده 
جوان و همچنین شبکه توزیع محصوالت با 
استفاده از ظرفیت روستاییان مقیم شهرها 

در سطح ملی
3. شناسایی، احیا و فعال نمودن ظرفیت های 
غیرتولیدی ایجاد درآمد در روستاها و رفع 

موانع اشتغال در این بخش ها
باشگاه ها  اقتصادی  بخش  نمودن  فعال   .4
ایجاد  و  بوده  توجه  مورد  تاکنون کمتر  که 

درآمد برای اعضای فعال باشگاه ها
چشم انداز:

تشکیل سازمـان اقتصـادی در سطح ملی 
از  اعم  روستایی  تولیدات  جهت ساماندهی 
ارایه آن ها  کشاورزی، صنعتی و خدمات و 
شعار  با  المللی  بین  و  داخلی  بازارهای  در 
محصوالت سالم    = محصوالت روستایی 

و ارگانیک
پروژه های پیشنهادی 

فعاالن  و  دبیران  با  جلسـه  برگزاری   _
شناسایــی  جهت  باشــگاه ها،  اقتصادی 
درآمـد  ایجــاد  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
در روستاها و همچنین معرفـــی دفتر امور 

اقتصــادی و اشتغال جوانان روستایــی
ُخرد  اعتبارات  صندوق های  راه اندازی   _
آوری  جمع  منظور  به  باشگاه  هر  برای 
از  استفاده  و  افراد  ُخرد  سرمایه های 
گذاری  سرمایه  امر  در  دولت  حمایت های 

روستایی
_ راه اندازی وب سایت کانون جهت تبلیغات 

و فروش اینترنتی محصوالت روستایــی
عرضه  جهت  مکانــی  گرفتن  درنظر   _

مستقیم تولیدات روستایــی
_ ایجــاد کارگاه های بسته بندی و فرآوری 

تولیدات روستایــی جهت عرضه مستقیم
و  گردشگری  تعاونــی  شرکت  تاسیس   _

برگزاری تورهای روستاگــردی
برگــزاری جشنواره های مختلف جهت   _
محلــی،  غذاهای  رسوم،  و  آداب  معرفـی 
محصوالت و تولیدات فاخر )به خصوص در 

حوزه صنایع دستــی( قومیت ها 
_ راه اندازی شبکه تولیدکنندگان روستایــی 
جهت هماهنگــی و اجرای الگوی کشت، 
تولیدی  محصوالت  کیفی  و  کمی  ارتقای 
کشاورزان  باشگاه های  همکاری  با  و... 
به عنوان مراکز خرید محصوالت و  جوان 

ارائه خدمات فنی و تخصصی
محصــوالت  توزیع  شبکه  ایجاد   _
روستاییان  ظرفیت  از  استفاده  با  روستایی 

مقیم شهرها

روح الله موسوی/ دبیر شورا



سبب  صحیح  رویکرد  یک  با  روستایی  توسعه ی 
و  روستاییان  زندگی  عمومــی  شرایط  بهبود 
کشــور  توسعه ی  کلی  روند  در  روستا  خودکفایی 
کارآفرینی  اهداف  جزو  امر  این  و  شد،  خواهد 
روستایــــی  پایدار  توسعه  برای  است.  روستایـی 
کارآفرینان روستـــا با پرداختن به صنایع مختلف 
سبب  و....  گردشــگری  بومی،  تبدیلـــی، 
به  روستاییان  مهاجرت  رشد  به  رو  روند  کاهــش 

شهرها مـــی شوند.
بر  به کارآفرینی روستایی در کشور  لزوم پرداختن 
جوان  کشاورزان  باشگاه  و  نیست،  پوشیده  کسی 
به عنوان مرجع الگوپردازی در امر توسعه روستایــی 
آن  بر  لذا  نیست.  مستثنی  امر  این  به  پرداختن  از 
شدیم تا با یکی از فعالین باشگاه کشاورزان جوان 

در زمینه کارآفرینــی گفتگویــی داشته باشیم.

سالم، لطفا خودتان را معرفی نمایید.
باشگاه  دبیر  صدیقـــــی،  عباس  من  سالم،  با 
کشاورزان جوان و عضو شورای اسالمی دهستان 

بیمرغ  شهرستان گناباد هستم.
آقای صدیقی لطفا برای ما تعریفی از کارآفرینی 

ارائه دهیـد.
کارآفرینی واژه ای است که این روزها بسیار بر سر 
زبان ها است. افراد مختلفی، چه صاحب نظران و چه 
افرادی که به نوعی با مقوله کارآفرینی در ارتباط 
هستند، هریک به تعریف و توصیفی از کارآفرینی 
جامعه  دانان،  اقتصاد  از  بسیاری  اند.  پرداخته 
کارآفرینی  که  معتقدند  روانشناسان  و  شناسان 
مجموعه،  یک  صورت  به  که  است  کیفیت هایی 
از  برخی  وسیله  به  که  است،  کارآفرین  در  نهفته 
دارد. کارآفرینی  قرار  از دیگران  جنبه های آن جدا 
فرآیندی است که در آن فرد کارآفرین با توجه به 
ویژگی های شخصیتی خود، آگاهانه در پی حل یک 
مشکل بوده و با روحیه نوآوری و خالقیت خود راه 
حل، ابزار و یا طرحی را ارائه و برای عملی کردن 
اقدام و نهایتا  با پذیرش خطر پذیری های مربوط، 
و  کند  عرضه  را  خود  که محصول  می کند  تالش 

یک جریان جدید را پی ریزی و توسعــه دهد.
آیا شما تفاوتی میان مفهوم اصلی کارآفرینی و 

کارآفرینی روستایی مشاهده می کنید؟
کارآفرینی روستایی در اصل هیچ تفاوتی با مفهوم 
مناطق  خاص  شرایط  فقط  ندارد،  کارآفرینی  عام 
کمبود  پذیری،  خطر  بودن  باال  جمله  از  روستایی 
باعث  نواحــی  این  در  مدیریت  و ضعف  امکانات 
نواحی  این  در  کارآفرینی  زمینه های  که  می شود 
متفاوت با سایر نواحــی و فعالیت ها باشد. به هر حال 
کارآفرین روستایی به دنبال شناسایی فرصت های 
جدید، نوآوری و خالقیت در فعالیت های کشاورزی 
و غیر کشاورزی و استفاده بهینه متنوع و نوآورانه 

در راستای توسعــه روستایی است.
به نظر شما دالیل عدم رغبت جوانان روستایی 

به کار آفرینی چیست؟
ضعف  و  دل زدگـــــی  این  برای  فراوانــی  علل 
اساس  بر  دارد.  وجود  روستاها  در  کارآفرینی  زیاد 
چند  این  در  ما  مشاهدات  و  تجربیات شخصـــی 

سال این موارد را ذکر می کنم :
اولین دلیل، ریسک باالی فعالیت های اقتصادی در 
کشور است، وجود بی ثباتی در قیمت های مواد اولیه 

و  اقتصادی  بازارهای  به  مناسب  رسیدگی  نبود  و 
حمایت  عدم  بحث  دومین  دست.  این  از  مسایلی 
اقتصادی  فعالین  و  کارآفرینان  از  دولت  مناسب 
نبود  است،  گزاری  سرمایه  کوچک  بنگاه های 
علی الخصوص  بازار  تنظیم  و  حمایتی  برنامه های 
کارآفرینان  برای  برای صنایع و محصوالت جدید 
مشکل ساز است. مشکالت عدیده ای که بر سر راه 
قرار  دولتی  سازمان های  و  ادارات  در  کارآفرینان 
شرایط  هم چون  مالی  مشکالت  از  اعم  می گیرد، 
اعطا و بازپرداخت وام های بانکی، هم چنین دریافت 
برای  گوناگون  زمینه های  در  مختلف  مجوزهای 
این دست  از  تولیــــدی  به کار یک واحد  شروع 

مشکالت می باشند.
دلیل دیگری که برای عدم تمایل جوانان روستا به 
کارآفرینی می توان بیان کرد از نظر من درآمد های 
و  وزارتخانه ها  و  سازمان ها  برخی  در  زیاد  نسبتا 
کار راحت و آتیه تضمین شده به سبب بحث های 
بیمه و بازنشستگی و سایر موارد رفاهی در اشتغال 
دولتی نسبت به کسب و کارهای دیگر است، که 
این جاذبه ها راه را برای خروج سرمایه کار از روستا 
و عدم رغبت جوانان به کارآفرینـــی و کسب و کار 

در روستا باز می کند.
نکته ی دیگر در این زمینه، مهاجرت قشر تحصیل 
کرده روستایی به شهرها به دلیل درآمد پایین در 
روستاهاست. که این خود یکی از مشکالت اساسی 

در راه توسعه روستایی است. 
به عنوان مثال از روستای بیمرغ 600 خانوار برای 
دیگر  مثالی  کرده اند.  مهاجرت  شهرها  به  اشتغال 
در این زمینه که عمق فاجعه را در طی چند سال 
نمایان می کند بیان می کنم که از یک کالس 30 
نفره در یک دبیرستان روستا در زمان تحصیل ما، 
هم اکنون تنها یک نفر از در روستا مانده و باقی 
شاغل  دولتی  ادارات  در  و  شده اند  شهرها  راهی 
برخوردارند  کاملی  رفاه  از  نسبتا  خوب  و  شده اند، 
جهت  دیگران  برای  رغبتی  امر  همین  مشاهده  و 
و  کار  و  کسب  به  پرداختن  و  روستا  در  ماندن 
کارآفرینی در روستا ایجاد نمی کند. متاسفانه تمایل 
ارزش های  تبدیل  و  شهری  پرتجمل  زندگی  به 
زندگی روستایی به ضد ارزش برای جوانان روستا، 

یکی دیگر از این دالیل است.
جناب آقای صدیقی به نظر شما چه کارهایی 
و  کارآفرینی  به  روستایی  جوانان  توجه  برای 

کسب و کار در روستا باید انجام شود؟
و  دولت  طرف  از  مناسب  رویکرد  با  موضوع  این 
خود روستاییان قابل پیگیری است. از جانب دولت 
توزیع  و  تولید  چرخه  تکمیل  با  تنها  بنده  نظر  به 
سعی  و  قیمت ها  بر  اصولی  نظارت  و  مصرف  و 

اطمینان  با  می توان  دالالن،  دست  کردن  کوتاه  و  اقتصاد  بازار  ثبات  در 
از سوی  اقدام نمود.  بنگاه های کارآفرینی جدید  ایجاد  به  بیشتری نسبت 
خود روستاییان نیز با باال بردن آگاهی های الزم در ایجاد کسب و کارهای 
نوین و درآمد زا و مناسب با شرایط و اقلیم روستا و ایجاد امید و اطمینان 
در جوانان برای ماندن در روستا و آغاز کسب و کار در روستا و کم شدن 

مهاجرت نخبگان از روستاها می توان این مهم را به انجام رساند.
لطفا مختصرا به شرح اقدامات صورت گرفته در راستای کارآفرینی 

در روستای خود بپردازید.
از سه سال پیش که بنده به عنوان دبیر باشگاه کشاورزان جوان روستای 
جهت  سازی  زمینه  کار  فکر  اتاق  یک  تشکیل  با  شدم  انتخاب  بیمرغ 
کارآفرینی را آغاز کردیم؛ تصمیم اتاق فکر بر این شد که برای کمک به 
کارآفرینان و فعالین اقتصادی با تشکیل یک شرکت تعاونی در این زمینه و 
نیز صندوق قرض الحسنه با کار مزد صفر درصد از این افراد حمایت شود. 
از پروژه هایی که تاکنون در زمینه کارآفرینی در روستا صورت گرفته است 
روغنی،  تعویض  الکتریکی،  روستا،  در  آلوئه ورا  گلخانه  احداث  می توان 
نام برد. جمع آوری بانک اطالعات  پرورش مرغ و گاوداری را می توان 

روستایی نیز در راستای این امر صورت گرفته است.
طرح های حال حاضر و در دست اقدام خود را در این زمینه بفرمایید.

یک از طرح های در دست اقدام در زمینه کار آفرینی در روستای بیمرغ ، 
طرح ایجاد کارخانه کاشی و سرامیک بود که بیمرغ به دلیل برخورداری 
از خاک مرغوب جهت این امر در جایگاه ویژه ای قرار دارد، اما متاسفانه 
بدلیل احداث کارخانه مشابه در شهر گناباد این امر فعال منتفی شد. چنان 
برای  العاده ای  فوق  اشتغال  زمینه  می رسید  اجرا  مرحله  به  طرح  این  چه 
جوانان روستای بیمرغ و حتی سه روستای پرجمعیت اطراف آن به وجـــود 

می آمد.
از دیگر طرح ها می توان به طرح احداث کارخانه کیک و کلوچه و کارخانه 
تولید ماءالشعیر اشاره کرد که به دلیل وجود منابع جو و گندم در منطقه، 
دست  در  نیز  مختلف  زمینه های  در  دیگر  کارآفرینی  طرح   1۹ همچنین 
بررسی و اقدام قرار دارد که در صورت اجرایی شدن می تواند زمینه اشتغال 
مناسبی را برای جوانان فراهم آورد و روند مهاجرت به شهرها را کاهش 

داده و حتی منفی نماید.
به عنوان آخرین سوال از حضرت عالی، به نظر شما باشگاه کشاورزان 
جوان چه نقشی در توسعه کار آفرینی در روستاها می تواند ایفا کند؟

و  بر سازمان ها  باشگاه کشاورزان جوان می تواند نقش مدیریت کننده ای 
نهادهای ذیربط در زمینه کارآفرینی و اشتغال داشته باشد. 

با ایجاد هماهنگی میان نهادهایی چون شورای اسالمی روستا، دهیاری ها، 
دیگر  نهادهای  و  امداد  کمیته  و  کشاورزی  جهاد  تعاونی،  شرکت های 
اشتغال  به اهداف کارآفرینان و  نیل  برای  را  نهادها  این  می توان خدمات 

جوانان به کار ببندد.

کار آفــــرینی در روستــاها 
مصاحبــه با آقای  عباس صدیقـــی
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تندک در دهستان تکاب کوه میش در شهرستان  روستای 
سبزوار استان خراسان رضوی واقع شده است. سال 85 این 
روستا عضو باشگاه کشاورزان شد و حدود 400 جوان در این 
باشگاه مشغول فعالیت شدند. بر اساس سرشماری سال 1385 
جمعیت این روستا 146۹ نفر )431 خانوار( بود در حالي که در 
سرشماری سال 13۹0 جمعیت آن به 2000 نفر افزایش پیدا 
کرد. محصوالت اصلی مردم این روستا بادام، جو، گندم، انگور 
محسوب می گردد. شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و 

دامداری بوده است. 
اما باشگاه کشاورزان جوان با توجه به خشکسالی های پی در 
پی چند سال اخیر، سیاست هایی برای آموزش و توانمندی 
قالی بافی،  گلخانه، صنعتی،  زمینه های  در  اشتغال  در جهت 
اقداماتی جهت  و  اتخاذ کرده است  را  پرواربندی، مرغداری 
قنات ها و چاه های عمیق این روستا انجام داده است. یکی 
از شیوه های مطرح کردن و معرفی یک امر شیوه ی زمین، 
درخت، محصول است بدین نحوه که به جای بررسی و عنوان 
کردن زمین و درخت، محصول کار مورد بررسی قرار می گیرد.

همان طور که می دانید اگر محصول به دست آمده مرغوب و 

روستای الیین نو در شهرستان کالت با جمعیت 4100 نفر یکی از روستاهای خراسان رضوی است.
باشگاه کشاورزان جوان الین نو در شهریور ماه 1385 باعضویت 400 عضو افتتاح گردید. 

این باشگاه در کمیته های شش گانه شروع به فعالیت کرد و بخش آقایان و خانم ها بصورت مستقل 
فعالیت های خود را شروع کردند.

از جمله اقدامات باشگاه کشاورزان جوان در توسعه این روستا عبارتند از:
_ ساماندهی و طبقه بندی کتاب های کتابخانه در مورخه88/6/10

_اعزام تیم کوهنوردی باشگاه کشاورزان جوان الیین و صعود به قله دماوند )بام ایران( درتاریخ
5/2۹ /88 و قله هزارمسجد در تاریخ88/11/22 و قله اروند همدان در بهمن 8۹

_ درخواست کارورز از کمیته امداد کالت نادر در تاریخ88/۷/1۹ و آغاز به کارکارورزان در محل 
باشگاه و کتابخانه از تاریخ88/۷/20

_ برگزاری مسابقه مقاله نویسی در سطح دهستان در تاریخ88/8/10
_گشایش نمایشگاه کتاب با همکاری اداره ارشاد اسالمی در محل باشگاه در تاریخ88/۹/5

_ برگزاری جلسه شبکه بسته بندی و انتخاب هیئت مدیره جهت راه اندازی این شبکه با همکاری 
جهاد کشاورزی در محل باشگاه درتاریخ 88/۹/11 

_ شرکت چهار عضو باشگاه در همایش فناوران روی خط پاسارگاد در تاریخ88/11/24
_ اعزام اعضاء باشگاه و اعضای شبکه بسته بندی به شهرستان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در 

تاریخ 88/11/2۷
_ برگزاری کالس های ابریشم بافی در زمستان 88 و کالس گیاهان داروئی در اسفند 88 و کارگاه 

پرورش ماهی های زینتی در محل باشگاه در دی ماه 8۹ در محل باشگاه
_ شرکت در سومین نمایشگاه کنگره ملی و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه 

فردوسی در تاریخ 12و13اسفند 88
_ جلسه هم اندیشی با حضور فرماندار و نخبگان دهستان در محل باشگاه در اسفند 88

و  از کتابخانه  مبرا  فقیه جهاد کشاورزی شهرستان کالت حجت االسالم  نماینده ولی  بازدید   _
باشگاه الیین نو در بهار 8۹

_ چاپ نشریه مرخ وکانی در بهار ۹2 و نقد و بررسی نشریه با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی 
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کالت و برخی از نخبگان روستا
در  هزارمسجد  دهستان  مرکز  در  شعبانیه  اعیاد  در  روستا  جوان  جشن  برگزاری   _

تاریخ 8۹/5/11
_ بازدید تعدادی از اعضای باشگاه در هفته کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب در 

مشهد
_ برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتاب در مدارس دخترانه و در محل باشگاه

_ تهیه سند توسعه روستاه توسط باشگاه کشاورزان جوان الیین
_ درخواست کارورز از اداره بازرگانی

_ راه اندازی باغ الگوئی گردوی در روستای چهارراه
_ راه اندازی مزرعه الگوئی برنج در الین نو

_ راه اندازی کتابخانه عمومی مشارکتی با همکاری اداره کل کتابخانه های استان 
خراسان رضوی از سال ۹0 تا به امروز

توسط   13/1/۹1 هزارمسجد  دهستان  در  چگو  محلی  بومی  ورزش  بنیان گذاری   _
باشگاه کشاورزان جوان الیین

_ برگزاری همایش صنایع دستی و غذاهای سنتی در تابستان ۹2
_ دیدار با رهبری در 21 بهمن ۹2 در نهاد رهبری و فروردین۹3 در تاالرآینه حرم 

مطهر امام رضا )ع(
_ پرورش و تولید قارچ دکمه ای در تابستان ۹3

_ پرورش مرغ بومی در تابستان ۹3
_مشاوره و انتخاب رشته دانشگاه در محل باشگاه 

_ برگزاری کالس های تقویتی زبان خارجه، ریاضی و فیزیک در طول سال ۹2و۹3
برگزاری کالس های ترک اعتیاد در تابستان ۹3

الزم به ذکر است مسابقات جام نوروز،جشن جوان و اعیاد شعبانیه، نمایشگاه کتاب، 
انتخاب رشته دانشگاه و برنامه تجلیل از قبول شدگان کنکور هر ساله توسط باشگاه 

کشاورزان جوان الیین نو برگزار می گردد.

روستــــاي 
الییــــن نو

باشــگاه کشــاورزان جـوان

مطلوب باشد نشانگر زمین و درخت مناسب ارزشمندی است.  
ما در این جا محصول این باشگاه را عرضه می کنیم. 

فعالیت های روستای تندک یکی از محصوالت مطلوب این 
درخت پربار و زمین پربرکت باشگاه کشاورزان جوان است:

از جمله اقدامات در این روستا:
1. پیگیری احداث حمام روستا با کمک جهاد کشاورزی 2. 
احداث یک عدد آب انبار و 3 عدد آبشخور برای مرتع جنوب 
روستا با همکاری جهاد کشاورزی 3. الیه روبی 6 مورد قنوات 
با کمک جهاد کشاورزی و مالکین 4. آب رسانی به محل دام 

پروری های روستا 
5. احداث 6 مورد استخر با کمک جهاد کشاورزی و مالکین 

به  دام  پرورش  خصوص  در  روستاییان  اشتغال  پیگیری   .6
زمین جهت  گرفتن  نظر  در  ریال ۷.  مبلغ 000/000/1500 
احداث ساختمان ورزش باستانی 8. در اختیار گذاشتن دستگاه 
 .۹ زعفران کاران  به  رایگان  صورت  به  پارچه  و  برقی  هیتر 
کودپاشی زعفران با مشارکت کشاورزان 10. تشکیل شبکه 
بسته بندی با عضویت 20 نفر 11. شرکت در نمایشگاه استانی 
در مشهد و عرضه تولیدات روستا 12. برگزاری مسابقات عملی 

همکاری  با  جوایز  اهدا  و  بهداشتی  دامپروری،  کشاورزی- 
پایگاه های مقاومت و حوزه ی بسیج 

13. همکاری با مروجین دامپزشکی شهرستان جهت واکسینه 
خصوص  در  بهداشت  مرکز  با  همکاری   .15 دام ها  کردن 
کارگاه های قالی بافی 16. برگزاری نمایشگاه کتاب در باشگاه 
و ترویج فرهنگ کتابخوانی و تحویل کتاب به عالقه مندان 
1۷. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی روستا در محل باشگاه 
18. برگزاری جلسات درباره ی  پیشبرد اهداف باشگاه با فرمانده 
حوزه، شورای بخش، شورای اسالمی بهداشت، پایگاه مقاومت 

بسیج 1۹. برگزاری کالس های آموزشی: 
در خصوص بهداشت روان 30 جلسه 155نفرفراگیر

در خصوص بیماري های مشترک انسان و دام 60 جلسه ۹00 
نفر فراگیر، در خصوص بیماری echf  24 جلسه 284 نفر 

فراگیر،  
در خصوص تغذیه دام، بهسازی اماکن دامی 10 روز  ۷0نفر

در خصوص کامپیوتر تئوری و عملی برادران 5 روز 
در خصوص دو دوره خیاطي براي خواهران  

مبارزه با آفتاب گندم و جو  500 نفر فراگیر
کاشت و برداشت، خشک کردن زعفران ۷0 نفر فراگیر



»بی شک باالترین و واالترین عنصری که 
اساسی  موجودیت هر جامعه دخالت  در 
اساسا  است؛  جامعه  آن  فرهنگ  دارد، 
موجودیت  و  هویت  جامعه،  هر  فرهنگ 
آن جامعه را تشکیل می دهد و با انحراف 
فرهنگ، هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی، 
سیاسی، صنعتی و نظامی و... قدرتمند و 
قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی 

است... .« 
سخنان فوق که از بیانات حکیمانه و خردمندانه 
امام  حضرت  اسالمی،  انقالب  کبیر  معمار 
خمینی)ره( عنوان شد، بیانگر آن است که هر 
برای  چه شهری،  و  روستایی  چه  جامعه ای، 
موضوعات  بر  عالوه  جانبه،  همه  توسعه ی 
اقتصادی، عمرانی، صنعتی، بهداشتی و... نیاز به 
برنامه ریزی فرهنگی دارد. موضوع مورد بحث 
ما در این نوشته، توجه به ضرورت برنامه ریزی 
فرهنگی در توسعه ی پایدار روستا است؛ که در 
فرهنگ، مکتب و انقالب ما از اهمیت ویژه ای 
از  یعنی حرکت  برنامه ریزی،  است.  برخوردار 

جاذبه های  از  روستایی  نواحی  و  روستا 
طبیعی و فرهنگی گردشگری است. جامعه 
روستایی رابطه نزدیکی با محیط طبیعی دارد 
اقتصادی ساده  و  اجتماعی  مناسبات  با  و 
موجود در آن، برای  بیشتر شهرنشینان که 
ظاهرسازی  و  دشواری  رسمی،  ساختار  از 
زندگی شهری به ستوه آمده اند یادآور گذشته 
نزدیک، ایده های سنتی و رمانتیک است و 
سفر به روستا خاطرات صمیمی و زندگی 
سرشار از عواطف نوستالژیک را با یادآوری 

روزها خوب گذشته بر می انگیزد.
دهکده ها از شکل و قالب خاصی برخوردارند 
و هرچه بافت روستا ها بیشتر در بستر طبیعی، 
تاریخی و معماری خود باقی بوده و از هجوم 
مصالح و ظواهر شهری و مدرن در امان 
مانده باشند؛  امکان بیشتری برای معرفی 
به عنوان یک پایگاه و سایت گردشگری 
وجود  دلیل  به  روستایی  جاذبه های  دارد. 
اقامتگاه ها و زیرساخت هایی چون راه، آب، 
برق، تلفن و امکانات بهداشتی می توانند از 
مقاصد مهم گردشگری طبیعی، فرهنگی، 
اکوتوریستی، کشاورزی  و مزارع به حساب 
را  آن  ظرفیت  نیز  روستاها  مردم  و  آیند 
دارند که با آموزش، ارتقا فرهنگ عمومی، 
سرمایه گذاری و مشارکت جوامع محلی از 
همچون  گردشگری  صنعت  کارکردهای 
فقرزدایی،    ، اشتغال آفرینی  درآمدزایی، 

عدالت گستری و  پایداری بهره مند شوند.
گردشگری روستایی در پی گسترش شهرها 
در  و  است  یافته  اهمیت  مدرن  زندگی  و 
بررسی های علمی به مرحله پست مدرن 
طبیعی،  زندگی  تجربه  درک  دارد.  تعلق 

محسن علـــوی مهــــر

ضرورت برنامه ریزی فرهنگی
 در توسعــه ی پایدار روستا
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توام شدن کار و اوقات فراغت و رهایی از 
تمایزپذیری سازمانی و قواعد حاکم بر تقسیم 
کار اجتماعی در زندگی روستایی میسراست. 
این همان سبک اکسپرسیونیتی زندگی است 
که انسان را در نوعی از مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی قرار می دهد و زمان را برایش مهیج 
و لذت بخش می کند. از ویژگی های این نوع 
از زندگی سادگی، بی ریایی، صداقت، پویایی 
و انعطاف پذیری است. در زندگی روستایی 
اجتماعی  مناسبات  و  تولیدی  شیوه های 
پیوندی عمیق با هم دارند به گونه ای که کار 
و فراغت هر دو در حکم سازندگی و زندگی 
روزمره محسوب می شوند و فرد زمان آزاد 
خود را با مردم در محل کار سپری می نماید؛ 
زندگی  پیشین  اساس در مراحل  برهمین 
روستایی مفهوم بیکاری به معنای امروزی 

آن وجود نداشته است. 
در جامعه روستایی ارتباط چهره به چهره 
همبستگی و صمیمیت مکانیکی را در بین 
مردم به وجود می آورد، و جبرهای اجتماعی 
بر رفتار فردی و جمعی مردم حاکم است و 
حریم شهروندی خصوصی به حداقل ممکن 
می رسد. کارکردهای خانواده گسترده گرچه 
بر اثر مناسبات جدید تقلیل یافته است اما 
هم چنان سیطره و نفوذ خود را بر انتخاب 
و کنش های افراد تحمیل می نماید. آداب 
روستاها  در  اعیاد  و  ها  جشن  رسوم،  و 
 ، رنگ ها  و  پوشاک  و  دارد  خاصی  تبلور 
صنایع دستی، هنرهای روستایی، موسیقی، 
روستایی،  اشعار  رقص،  محلی،  آوازهای 
افسانه ها، تجسم زندگی در ادبیات عامیانه، 
نوع معیشت، دانش و علوم بومی، ابزارآالت 

شیالت،  پیله وری،  دامداری،  کشاورزی، 
تقویم فعالیت ها، و دیگر عناصر می توانند در 
یک برنامه ریزی معین تبدیل به جاذبه های 
مناسب برای سفر به روستاها و آشنایی با 
زندگی ساکنان آنها شود. در فرایند جامعه 
پذیری و آشنایی نسل جوان با این میراث 
و منابع طبیعی و معنوی اولویت  با جوانان 
و  زیبا  های  جاذبه  با  که  است  روستایی 
گران قدر گذشته آشنا شوند و ضمن حفظ، 
بازسازی و ارتقاء آنها تالش کنند با استفاده 
از ابزار جدید الکترونیکی آنها را به مردم دنیا 
معرفی کنند تا در عصر جهانی شدن دیگر 
جوامع نیز با هویت فرهنگی و تاریخی مردم 
ما بیشتر آشنا شوند و روستاهای آنها را به 
عنوان مقاصد گردشکری انتخاب نمایند و 
در تعامل بین میهمان و میزبان روستاییان 
را از فایده و کارکرد های گردشگری بهره 
مند سازند. جوانان شهری نیز نیازمند آنند که 
برای اطالع از هویت فرهنگی خود با زندگی 
و امکانات روستایی و منابع غنی معنوی آن 
آشنا شوند اکنون که تعداد بیشتری از جوانان 
روستایی در دانشگاه های کشور تحصیل می 
کنند این زمینه نیز فراهم است که طبیعت و 
فرهنگ روستا مورد تحقیق و پژوهش های 
جدی قرار گیرد و در قالب مقاله های علمی 

به صورت گسترده منتشر می گردد. 
برخی از جوانان روستایی با بررسی و تحقیق 
درباره روستاها و نواحی آن توانسته اند در 
سطوح  ملی و بین المللی ظاهر شوند و با 
معرفی  وجوه طبیعی و مردم شناسی این 
در  کنند.  کسب  فاخری  امتیازات  مناطق 
برخی کشورها چون فرانسه و آلمان برای 

یادآوری نمونه هایی از زندگی روستایی و گذشته 
نزدیک برخی از عناصر و ویژگی های روستاها 
روزانه  و  شده اند  بازسازی  نمونه  صورت  به 

هزاران گردشگر از آنها بازدید می کنند. 
به  ایران »موزه میراث روستایی گیالن«  در 
همت دکتر محمود طالقانی به نحو فاخری در 
ابتدای جاده رشت به تهران با انتقال و استقرار 
خانه های روستایی قدیمی گیالن بنیان گذاری 
و تاسیس گردیده است. این پایگاه در نوع خود 
در سطح جهان کم نظیر است و بازدید از چنین 
موزه ای که در آن خانه ها، لوازم و تجهیزات 
لباس،  محلی،  مناسبات  مسیرها،  زندگی، 
پوشاک، موسیقی های دلنواز گیلکی به صورت 
زنده به نمایش درآمده اند، یادآور زندگی طبیعی  
میراث فرهنگی، حس نوستالژیک و احساسات 

بی آالیش زندگی مردم آن دیار است. 
گردشگری روستایی در ایران به عنوان بخشی 
از جاذبه های صنعت گردشگری در قالب بوم 
گردی و تجربه استفاده از اقامتگاه های روستایی 
نیز قابلیت توسعه را  دارد. گردشگری روستایی 
با تعیین استراتژی مشخص و استفاده از نظر 
کارشناسان و مشاوران متخصص و حمایت های 
همه جانبه نهادهای دولتی و مردمی و مشارکت 
فعال بخش خصوصی امکان توسعه و رونق را  

پیدا خواهدکرد.
اعتالی  در  ملی  رسانه های  نقش  ایفای 
تعامل  توسعه  در  خصوصا  عمومی  فرهنگ 
فرهنگی و تسهیل فرایند میهمانی و میزبانی 
و آموزش های حرفه ای و ترویج دانش در این 
خصوص امری مهم و ضروری است که همت 
بیشتر مردم، دولت، شوراها دهیاری ها و بخش 

خصوصی را می طلبد. 

گردشگـری روستایی و سفر به گذشته نزدیک
دکتـر ابراهیم  بای سالمــی

مدیرعامل انجمن علمی، گردشگری ایران

نقطه موجود جهت رسیدن به نقطه مطلوب. 
امروزه برنامه ریزی فرهنگی در تمام عرصه های 
توسعه ی پایدار جامعه که منجر به ایجاد انسجام 
و نظم در مسائل فرهنگی می شود و ممکن 
بودن تحقق آرمانی و اهداف عالیه ی انقالب 
را به ثبت می رساند، امری ضروری تلقی می 
گردد. لذا توجه به تمام عوامل نظام اجتماعی 
جامعه و لزوم توجه به روابط الزام آور و انگیزشی 
بین عرصه های مختلف یک جامعه، که منجر به 
افزایش توانایی فرهنگی می شود، برنامه ریزی 
فرهنگی و طراحی آن را امری الزم و ضروری 
دانسته، اما به تنهایی کافی نیست و لزوم تحقق 
آن در جامعه و پذیرش آن از سوی مردم و عمل 

بر طبق آن هم باید اجرا گردد. 
نظام برنامه ریزی پنج ساله در کشور، از دهه ی 
30 شکل گرفت و اولین سرشماری عمومی 
در سال 1325 صورت  و مسکن هم  نفوس 
گرفت. بر این اساس سهم روستاها در جمعیت 
کشور ۷0 درصد و سهم شهرها 30 درصد بوده، 
در حالیکه در سرشماری سال 13۹0 روستاها 
حدود 30 درصد و شهرها ۷0 درصد جمعیت را 
تشکیل داده اند؛ و این روال هم اکنون نیز به 

شدت ادامه دارد. 
سهم فرهنگ در این چالش بزرگ ملی بسیار 
کالن  برنامه های  در  متاسفانه  که  است  باال 

توسعه کشور نیز کمتر به آن توجه شده است و 
نگاهی که به روستاها بوده است جز در مواردی 
و  فیزیکی  توسعه  به  و  نگاه سخت  اندک، یک 
کالبدی و مباحثی چون آسفالت، تامین مسکن، آب 
رسانی، برق و گاز و صدور سند مالکیت و بهداشت 
در  است.  شده  پرداخته  دست  این  از  مسائلی  و 
صورتی که هر اقدام توسعه ای در روستاها مستلزم 
نگاه همه جانبه به توسعه، به ویژه توسعه فرهنگی 
و  باالترین  خمینی)ره(،  امام  تعبیر  به  که  است 
واالترین عنصر موجودیت و هویت جامعه می باشد. 
همچنین مقام معظم رهبری نیز فرموده اند: 
»ما فرهنگ را بستر اصلی زندگی انسان می 

دانیم«
1. مهمترین عامل توسعه فرهنگی در هر روستا، 
برنامه ریزی جهت بسیج تمام ارگان ها و نهادها و 
دستگاه های مربوط به صورت سازمان یافته همراه 
با همدلی و تعامل می باشد؛ که وزارت کشور در 
و  فرمانداری ها  استانداری ها،  مختلف  سطوح 
بخشداری ها می تواند این تعامل و تفاهم را بین 

دستگاه ها تا حد بسیار زیادی ایجاد نماید. 
2. تخصیص اعتبارات الزم برای توسعه فرهنگی 

در کنار دیگر ابعاد توسعه روستا. 
3. تاسیس و راه اندازی شبکه هایی در صدا و سیما 

مخصوص روستا. 
4. تدوین مدل های فرهنگی پایدار، جهت حفظ 

هویت فرهنگ بومی و محلی خانواده روستایی 
حفظ  و  نکوداشت  جهت  الزم  تدابیر  اتخاذ   .5
نخبگان روستایی به عنوان یک سرمایه انسانی 
که مهمترین عامل توسعه ی هر جامعه ای است. 

6. اتخاذ تمهیدات فرهنگی مناسب برای مشارکت 
همه جانبه ی روستائیان در فعالیت های مختلف 

مربوط به روستا 
سازمان های  و  سمن ها  توسعه ی  و  تقویت   .۷

مردم نهاد. 
8. اتخاذ تدابیر الزم، جهت توجیه مردم به ویژه رهبرا

ن محلی ونخبگان روستا، قبل ازهراقدام عملی. 
افزایش  به  روستایی  جوانان  تشویق   .۹
دانایی محوری، دانش مدیریتی و ترغیب آنان جهت 

به عهده گرفتن اداره امور روستا. 
10. احترام به خردجمعی در تصمیم گیری های محلی.

بین  در  اخالقی  و  دینی  پایه های  تقویت   .11
روستائیان به ویژه جوانان و نوجوان.

12. توجه جدی به امور زنان و دختران روستایی  
با عنایت به اینکه ایشان نیمی از جمعیت روستا را 

تشکیل می دهند.
13. پرکردن اوقات فراغت روستاییان به ویژه قشر 
فرهنگی،   متنوع  برنامه های  با  نوجوان  و  جوان 

ورزشی و تفریحی.
از  پیشگیری  جهت  الزم   تمهیدات  ارائه   .14

آسیب های اجتماعــی.



در بردارد و در دراز مدت قابل اتکا نیست 
برخود  آب  ناجیان  جمعیت  رو  این  از   .
فرض دانست تا در جهت رفع تهدیدات و 
نگرانی ها و افزایش ضریب اطمینان تامین 

آب فعالیت نماید.
و  ارزش  اساس  بر  آب  ناجیان  جمعیت 
جایگاه منحصر به فرد منابع آب در تامین 
را  خویش  شعار  جامعه  بهزیستی  و  رفاه 
»آب برای همه، آب برای همیشه« قرار 
داده تا بر لزوم تداوم دسترسی به آب کافی 
و سالم برای همگان در هر زمان تاکید 

نماید.
این سازمان مردم نهاد )NGO(، در گام 
و  آب  برگزاری نشست های شب  با  اول 
طرح موضوعات چالشی،  زمینه ای برای 
نزدیک نمودن کنش گران به هم، واداشتن 
و  یکدیگر  دغدغه های  شنیدن  به  آنان 
نهایتا افزایش تحمل ایشان فراهم نماید. 
سپس، » تدبیر آب مشهد« به عنوان یک 
اقدام هدفمند برای ایجاد اجماع در مسیر 
تحول مدیریت آب مشهد در دستور کار 
قرار گرفت. جمعیت ناجیان آب به عنوان 
تا  غیردولتی، تالش می نماید،  نهاد  یک 
ضمن درک متقابل دغدغه های مستقل 
چالش ها  مسئوالن،  و  مردم  مشترک  و 
از  را  آب   منابع  مدیریت  راهکارهای  و 
ضمن  و  نگریسته  فرابخشی  دیدگاهی 
و  دولتی  دستگاه های  با  سازنده  تعامل 
غیردولتی ذی ربط، مشارکت همگانی را در 

مدیریت پایدار منابع آب جلب نماید.
هدف جمعیت ناجیان آب عبارتند از:

حفاظت از پایداری کمی و کیفی منابع آب 
و تالش برای دسترسی همگان از طریق :

1. فعالیت های فرهنگی و آموزشی
زمینه  در  تصمیم سازی  و  تاثیرگزاری   .2

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب 
3. تاکید و توجه به ارزش واقعی آب

آب  مفاهیم  توسعه  به  توجه  و  تاکید   .4
مجازی و تجارت آب

5. تاکید و توجه به ضرورت تعادل کمی 
آب 

6. تاکید و توجه به لزوم حفظ کیفیت منابع 
آب 

۷. تاکید و توجه به اثرات گرمایشی جهانی 
بر منابع آب و لزوم برنامه ریزی در رابطه 
با سازگاری با اثرات خشکسالی و سیالب

8. تاکید و توجه به تعامل متقابل و بهینه 
همه موجودات زنده با منابع آب 

کهن  ساختار  با  پهناور  خراسان 
موقعیت  و  متنوع  اقلیم  زمین شناسی، 
ویژه ی جغرافیایی، بی گمان از قدیم ترین 
بوده  بشری  فعالیت  بستر  حیات،  دوران 
است. جغرافی دانان باستان ایران، کشور را 
به هشت بخش تقسیم کرده که خراسان 
قلمرو  بزرگ ترین  و  شکوفاترین  بزرگ 

بوده است. 
گسترش ارتفاعات قابل توجه نظیر بینالود، 
هزار مسجد، کپه داغ و نواحی کویری به 
وجود  است.  افزوده  استان  اقلیمی  تنوع 
بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا )ع( 
معنوی  پیوند  موجب  نیز،  استان  این  در 
رضوی  خراسان  با  مسلمانان  و  ایرانیان 

شده است.
عظت  و  شکوه  باشیم  داشته  یاد  به 
اگر  بود  نخواهد  پایدار  پهناور  خراسان 
از  و  ندانیم  قدر  را  آب  گران بهای  منابع 
آن حفاظت نکنیم. در حال حاضر استان 
خراسان رضوی با بحران شدید، گسترده 
و فزاینده کمی و کیفی آب در حد فاجعه 
دشت ها  در  روبروست.  محیطی  زیست 
نگران  سرعت  با  زیرزمینی  آب  سطح 
ار  حجمی  و  می یابد  کاهش  کننده ای 
راهبردی ترین  زیرزمینی،  آبخوان های 
می شود.  نابود  ملی  خداداد  سرمایه ی 
آبدهی قنات ها، چشمه ها و چاه ها کم و 

کیفیت آب بدتر می شود.
سطح زمین در دشت های اصلی نشست 
شکاف هایی  می خورد.  شکاف  و  می کند 
اراضی  و  خاک  که  افزون  روز  ابعاد  با 
پایداری  و  می کند  تخریب  را  کشاورزی 
راه ها و راه آهن، خطوط انتقال انرژی  و 
ساختمان ها در محدوده فرونشست تهدید 
بدون  صنعتی  فاضالب های  می شود. 
تصفیه یا با تصفیه نامناسب به منابع آب 
زیرزمینی تزریق می گردد یا به مسیل ها 
اندک  و  محدود  منابع  و  می شود  منتقل 

باقی مانده آب را نیز آلوده می کند. 
در این شرایط بحرانی، آب در بخش های 
بهره وری  یا  و  می شود  اسراف  مختلف 
بسیار کم هدر می رود. رشد استان باز هم 
آب بیشتری می طلبد و برای تامین آن در 
دشت های بحرانی چاه های بیشتر با عمیق 
زیادتر و سدهای دیگری بر رودخانه های 

تغذیه کننده دشت ساخته می شود.
بسیاری از آبخوان ها به دلیل حجم نسبتا 
زیر  الیه های  در  شده  ذخیره  آب  باالی 
زمین )منابع آب زیرزمینی تجدیدناپذیر( 
و آب  ایفا می کنند  را  استراتژیک  نقشی 
بی رویه  برداشت های  برای  نیاز  مورد 
دچار افت کمی و کیفی شده است. ذخایر 
1420و  افق  تا  آبخوان  این  استراتژیک 
1442 بر مبنای سه سناریو به شکل زیر 

است: سناریوی خوش بینانه تعادل بیالن 
مشهد  آبخوان  استراتژیک  ذخیره  آب 
در حاضر معادل 5/5 میلیارد متر مکعب 
بینانه،  خوش  سناریوی  در  که  می باشد 
موجودی ذخایر استراتژیک آبخوان مشهد 
متر  ۷/2میلیارد  حدود  در  افق 1442  در 
مکعب برآورد می شود. در سناریوی تعادل 
بیالن کیفی، بخشی از آب تجدیدپذیر برای 
رهاسازی حداقل جریان الزم برای پایین 
آب،  منابع  کیفی  پایداری  )حقابه،  دست 
نیازهای زیست محیطی( در نظر گرفته 
خواهد شد. با اعمال برنامه های کنترلی 
و تغییرات کاربری به سمت فعالیت های 
کم آب بر و با افزایش راندمان بهره برداری 
از منابع آب )همزمان با کاهش برداشت ( 
مصرف کاهش یافته و در پی آن به مرور 
نسبت مصرف به تجدیدپذیر نیز کاهش 
نباید  که  داشت  توجه  یافت.باید  خواهد 
انتظار داشته باشیم در یک زمان کوتاه این 
امر واقع شود. رسیدن به این هدف نیاز به 
یک مدیریت شایسته دارد. در این صورت 
است که می توان انتظار داشت ظرف 2۷ 
پذیر  به تجدید  آینده )آب مصرفی  سال 

معادل ۷/0( رسید.
منبع : شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، 

مطالعات برنامه آمایش استان خراسان 

حکمرانی آب چیست؟
حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای 
است که از طریق اقدامات مدیریتی و یا 
با وضع مقررات آب )در طیف وسیعی از 
زیست  اجتماعی،  سیاسی،  سیستم های 
محیطی، اقتصادی و اداری( به کار گرفته 
می شود و نهایتا منجر به تنظیم »تخصیص 
و بهره برداری« از آب می گردد. حکمرانی 
و  کسی  »چه  که  می کند  مشخص  آب 
دارد«،  دسترسی  آب  به  در چه شرایطی 
حفاظت کمی و کیفی از آب چگونه است«، 
نقش  و  چیست  آب  مدیریت  »قاعده ی 
و  تصمیم سازی  در  گروداران  مشارکت 
تصمیم گیری تا کجاست«، »سیاست های 
آب  در مصارف  و صرفه جویی  بهره وری 
تعارض ها  و  اختالف  »داوری  کدامند«، 
به دست کیست« و... و نقطه تمرکز آن 
بر سه رکن قرار دارد: »تصمیمات چگونه 
اخذ می شوند«، »چه کسی می تواند آب را 
مصرف کند« و »چگونه از پایداری منابع 

آب حفاظت می شود« .
روند جاری مدیریتی در حوزه ی مرتبط و 
مصرف آب، منجر به بهره برداری بیش از 
حد از منابع سطحی و زیرزمینی در اغلب 
آبی کشور شده است. عمال  حوضه های 
طی نیم قرن اخیر ادامه ی این روند منجر 
به وخیم تر شدن مستمر وضعیت منابع آب 

و نهایتا بروز بحران آب گردیده است. 
در  اخیر  دهه ی  دو  در  متداول  متون  از 
فضای »برنامه ریزی بخش کشاورزی آب 
کشور« می توان برداشت نمود که غفلت از 
مواردی چون مدیریت تقاضا ارزش ذاتی 

آب، جامع نگری در مطالعات، یکپارچگی 
از  مردم  مشارکت  نیز  و  تخصیص  در 

عوامل اصلی بروزبحران شناخته شده اند.
براساس ارزش و جایگاه منحصر به فرد 
منابع آب در تامین رفاه و بهزیستی جامعه 
آب  به  دسترسی  تداوم  لزوم  بر  بایستی 
کافی و سالم برای همگان در هر زمان 
تاکید  گردد. وجود پیوندهای قوی میان 
»مدیریت  و  پایدار«  اقتصادی  »توسعه 
آب«، ضرورت اصالح مدیریت آب کشور 

را اجتناب ناپذیر کرده است.
و  شست  را  چشم ها  باید  مسیر  این  در 
تفسیری نو از مشارکت دولت و مردم در 
مدیریت آب عرضه نمود. حرکت و رسیدن 
نیازمند  مشارکت  از  سطحی  چنین  به 
تجدید نظر اساسی در ساختار مدیریتی آب 
کشور ذیل گفتمان )حکمرانی خوب آب( و 
باز تعریف نقش ها، اختیارات و مسئولیت ها 

می باشد. 
چرا تدبیر آب؟

با تاکید استاندار خراسان رضوی مبنی بر 
رسیدگی به مشکالت آب شرب مشهد، 
شرکت آب منطقه خراسان رضوی و آب 
و فاضالب مشهد ملزم به ارائه ی برنامه ای 
علمی و عملی جهت رفع مشکالت موجود 
جلسات  برگزاری  سلسله   لذا  گردیدند. 
گرفت.  قرار  کار  دستور  در  کارشناسی 
حداقلی  همگرایی  اگر  می آید  نظر  به 
حتی  و  متخصصین  کارشناسان و  میان 
پیشبرد  برای  آید  پدید  مصرف کنندگان 
برنامه های آتی آب بسیار مفید خواهد بود.

حضور  با  پایانی  روزه  دو  اجالس  در 
همچنین  و  استانی  و  ملی  مسئولین 
نهایی  فهرست  آب،  حوزه ی  ذی نفعان 
پیشنهادات به تایید و تصویب حضار رسیده 
اصالح  جهت  بیانیه ای   تحت عنوان  و 
مسائل آب  شهر مشهد ارائه و مبنای رفتار 

در آینده قرار می گیرد.
نشست تدبیر آب با تمرکز بر حل مسائل 
به حوزه هیدرولوژیکی  آب شهر مشهد، 
مشهد توجه دارد و بنابراین تمامی مصارف 
آب در این محدوده اعم از شهری، خدمات، 
گردشگری، صنعتی، کشاورزی و نیازهای 
زیست محیطی و منابع طبیعی مدنظر قرار 
از  یکی  مشهد  متاسفانه دشت  می گیرد. 

بحرانی ترین دشت های کشور است.
تامین بخشی از آب مشهد از طریق سد 
دوستی گرچه مفید بوده اما ریسک باالیی 

جمعیت نا جیان آب
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نجـــــا ت آب     ،
ـــی نجا ت زندگ



استان گیالن نیز هم چون استان خراسان ضرورت 
توجه به روستاها و جوانان را جدی تلقی کرده 
و اقداماتی در جهت تشکیل چندین باشگاه در 
انجام  و...  روستاهای صومعه سرا، خراط محله 
تشکیل  برای  نیز  روستاها  از  تعدادی  داده اند. 
آینده ای  در  که  کرده اند؛  آمادگی  اعالم  باشگاه 
نزدیک با امکان سنجی و بررسی های الزم نسبت 
به راه اندازی باشگاه اقدام خواهد شد. هر کدام از 
این مناطق پتانسیل و شرایط ویژه ای دارند که با 
سازماندهی و تدابیر خاص حرکت به سوی توسعه 
را آغاز کرده اند.به طور مثال روستای صومعه سرا 
به  رتبه اول کشت صنوبر در سطح کشور و تولید 
مرغ در استان، رتبه دوم  تولید برنج و ماهی گرم 
آبی  در استان وقطب کشوری ابریشم در کشور 

پس از پیروزی انقالب اسالمی موضوع جوانان 
و نقش آنان در توسعه کشور ابعاد تازه ای به خود 
گرفت. جوانان نیز با حضور در تمامی عرصه ها 
هم چنین  و  مقدس  دفاع  و  جنگ  به ویژه 
بسیار  گام های  پژوهشی  و  علمی  عرصه های 
مؤثری برداشتند. در این میان مشارکت اساسی 
آنان در توسعه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار 
گرفت. فقدان جریان و حرکتی با نشاط و پویا 
در  گسترده  اشتغال  و  جذابیت  ایجاد  جهت 
محیط  های روستایی باعث مهاجرت سیل آسای 
آنان به سمت شهرها گردید. در حال حاضر در 
شهرستان شوش 46.000 نفر جوان روستایی 
در سنین 16-33 وجود دارند که تنها عده قلیلی 
بهره بردار و به کشاورزی اشتغال دارند و مابقی 
همانند نشت آب )فرار و انحراف آب از مسیر 
از  گردیده اند.  خارج  مزرعه  از دسترس  اصلی( 
این بین شهرستان شوش با 5/6 کیلومتر مربع 
مساحت در 115 کیلومتری شمال غربی اهواز 
با توجه به حساسیت زیاد بخش کشاورزی و به 
تبع آن روستاها اقدام به تاسیس شعبه هایی از 
باشگاه کشاورزان جوان در این مناطق کرد و با 
همکاری کانون روستازادگان  سرزمین آفتاب 

گیـــــالن
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در راستای توسعه ی روستا و جوانان اقدام نمود.  
اهداف کمی و برنامه ای :

در  جوان  کشاورزان  باشگاه   ۷2 تشکیل 
روستاهای شهرستان شوش. 

و  رفاهی  تسهیالت  کردن  فراهم   .1
سرمایه گذاری مادی و معنوی در ۷2 روستا با 

پرچمداری جوانان همان روستا 
کشـاورزی  خدمات  شرکت های  تشـکیل   .2
انسانی  منابع  وجود  در صورت  جوانان  توسط 

واجد شرایط 
و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  گسترش   .3
جوانان  و  جوان  کشاورزان  برای  تخصصی 

روستایی 
ابعاد  در  جوان  کشاورزان  سازماندهی   .4
مفاد  اساس  بر  پروژه  مدیریت  و  تخصصی 

اساسنامه 
5. تالش در جهت ایجاد تغییرات اساسی در 
و تشکیالت  قوانین، روش ها  ساختار کنوني 
و  جوان  کشاورزان  جایگاه  تثبیت  در  موجود 
جوانان روستایی در نظام برنامه ریزی توسعه 

روستایی و کشاورزی 
اهداف  تحقق  جهت  مناسب  بستر  ایجاد   .6

برنامه های استانی و محلی در خصوص توجه 
به اشتغال جوانان روستا 

میدانی  مطالعات  و  الزم  تحقیقات  انجام   .۷
اجتماعی،  شرایط  پیرامون  کتابخانه ای  و 

اقتصادی و نیازمندی های جوانان روستا
گروه های فعالیتی در باشگاه کشاورزان جوان 

در شوش:
سرشار،  قریحه  با  متناسب  که  فعالیت های 
استعداد و ذوق کشاورزان جوان و در اشکال 
در  هدایت  یا  و  جوش  خود  از  اعم  گوناگون 
می توان  باشگاه  اعضای  ویژه  روستا  فضای 
سازماندهی و انجام داد تحت عنوان زیر معرفی 

می گردند: 
الف( فعالیت های واحد آموزش و ترویج

برخی از فعالیت هایی که واحد ترویج از رهگذر 
نیاز و تمایالت اعضا باشگاه با مشارکت خود 

آنان
زیر  شرح  به  است  کرده  برگزار  می تواند   

می باشد:
1. برگزاری سخنرانی های ترویجی 

2. برگزاری نمایش های طریقه ای و نتیجه ای 
با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی 

3. بازدیدهای علمی میدانی 
مشارکت  با  ترویجی  مسابقات  برگزاری   .4

اعضاء
5. برگزاری نمایشگاه های ترویجی با مشارکت 

اعضا
 6. ایجاد مزارع الگویی با مشارکت اعضا

۷. راه اندازی جلسات مشاوره و کارشناسی در 
رابطه با امور کشاورزی و... 

ب( فعالیت های واحد اشتغال و کارآفرینی 
ظرفیت های  با  باشگاه ها  اعضا  آشناسازی   .1
در  تنوع  و  توسعه  منظور  به  منطقه  تولیدی 

مشاغل موجود
جهت  مالی  و  اعتباری  صندوق  ایجاد   .2
مساعدت به اعضا باشگاه در جهت کارآفرینی 

و توسعه مشاغل
3. برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی ویژه 
و  اشتغالی  خود  زمینه های  در  باشگاه  بانوان 

اشتغال خانوار
4. آشنایی زنان با پروژه های ترویج خانه داری 
شامل فعالیت هایی از جمله تهیه و نگهداری 
مواد غذایی، تغذیه و خیاطی، تبدیل و فرآوری 

مواد لبنی 

دست یافته است.
از دیگر پروژه های در دست اقدام تحت پوشش 

باشگاه کشاورزان جوان در استان گیالن: 
ماهی  بزرگ  بازار  راه اندازی  و  تاسیس   .1

درغرب گیالن
فروش  و  خرید  دائمی  بازارچه  تاسیس   .2

محصوالت کشاورزی
و  علمی  فعالیت های  نمودن  دانش بنیان   .3

تخصصی کشاورزی 
تعاونی  شرکت های  با  مستمر  همکاری   .4
دهیاران استان و اجرای پروژه های اقتصادی 

با همکاری آن ها
5. استفاده دو منظوره از آب بندان های  طبیعی 
کردن  ماهی دار  و  موجوددرسطح شهرستان 

آن ها
کشاورزی  و  اقتصادی  پروژه های  اجرای   .6
نهادهای مربوطه همچون جهاد کشاورزی با 
استفاده از توان علمی جوانان فارغ التحصیل 

عرصه کشاورزی
پیش بینی و اجرای ده ها برنامه و پروژه ای که 
در اتاق فکر باشگاه ها و کانون استانی آماده 

عملیاتی شدن است.
پروژه های تولیدی که جوانان صومعه سرا در 
موثر  همکاری  با  مقاومتی   اقتصاد  راستای 
باشگاه کشاورزان جوان عملیاتی کردند عبارتند 

از:
بومی،  طیور  ماهی،  برنج،  اردک،  پرورش   .1
قارچ دکمه ای،   گیاه، عسل،  و  بلدرچین، گل 

نیشکر، کیوی 
2. کاشت سبزی برگی و غده ای

3. بسته بندی سبزیجات و ترشیجات در قالب 
شرکت تعاونی زنان

4. صنایع دستی 
5. تولید گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

باشگاه های  فراروی  مشکالت  و  موانع   *
کشاورزان جوان:

و  پروژه ها  اجرای  برای  کافی  اعتبار  نبود   •
مصوبات باشگاه ها

در  دستگاه ها  همکاری  و  هماهنگی  عدم   •
تحویل پروژه ها به باشگاه ها

• عدم استقرار کافی از منظر جا و مکان و 
موقعیت در سطح استان و شهرستان
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