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ی توسعه ملی ایران دارای ها سیاست یک ضرورت در عنوان  به ویافته سازمان شکل  بهمقوله توسعه کشاورزی    
 ایرانساله   و آغاز نخستین برنامه عمرانی هفت1327از سال که  طوری به.  از پنجاه سال استترقدمتی بیش

طول    در.فصل و یا بخشی مهم و مستقل توجه شده است درقالب  همواره به عمران و آبادانی روستاهاتاکنون
ان توسعه در گذار سیاستان و اندرکار دستهای  مهمترین دغدغه ازجمله  همواره عمران روستاییها سالاین 

از جمعیّت کشور در ای  مالحظه قابلسکونت درصد  در این موردذکر  قابلتوجیه ترین  ساده.ه استکشور بود
 ها، مدل الگوها، این مدت،طول    در. بوده استعدهمناطق روستایی و ضرورت تأمین آسایش و رفاه این 

 آنچه کهاما . گردیدو افکار گوناگون که غالباً برگرفته از سایرممالک جهان بود، درکشور آزمون ها  ایده
شده  ندوختهاهای  آموختن از تجربه  موردتوجه قرار گیرد، فقدان اهتمام به درسباید  واقعیتی دیگرعنوان به

عمران های  مربوطه با برنامههای  توان در ناآشنایی دانشجویان رشته  را میتوجهی  بیبارزترین تجلی این .است
آید این نقیصه نیز  مینظر   بهی اخیر مشاهده کردکهها سال کشور در شده در گذاشته اجرا و توسعه روستایی به

ی آموزشی درمقاطع ها سرفصل الزم به این تجربیات ازسوی متولیان تهیه و تدوین گذاری عدم ارزش متأثر از
ن و کارشناسان التحصیال فارغشود که   میبعضاً باکمال تأسف دیدهکه   جاییتا .گوناگون تحصیلی باشد

تخصصی خود در شده درزمینه  انجامی مهم ها فعالیت روستایی و ترویج کشاورزی حتی عناوین توسعه
این وضعیت است که اصالً ترویج و توسعه گر  این نارسایی گویا تداعی. دانند  نمیسنوات گذشته را هم

ار باارزشی است  این تجربیات، منبع بسیکه درحالی.  نداشته استمرزوبومدر گذشته این ای  کشاورزی پیشینه
و  مورداستفاده  توسعه روستاییفرایندتواند در   میآنسازی   و مستندآوری  اهتمام الزم به جمع درصورتکه
ی با اندک الملل بینآخرین تجربیات جهانی و رهنمودهای که  وقتیدیگر سخن،  به. برداری واقع گردد بهره

 ی مصروف این مهمتوجه قابل مِگیرد و هّ  مین کشور قرارمسئوال پژوهندگان و  دردسترسزمانی تأخیر
 کارگزاران داخلی وسیله  به از آنچه کهاندوزی باشد، اهتمامی به درسگونه   اینباید همواقع  بهگردد که  می

) جهانی و تجارب داخلیای آر( این دو که درحالی. شود ، نمی دور صورت گرفته استچندان ای نه در گذشته
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وجه .  نخواهد داشتهمراه  بهاز قلمداد شوند که یکی بدون دیگری نتایج الزم راباید همچون دو بال پرو
 یک منبع مهم تعریف عنوان  بهتواند  میشده گردآوریمستندات که  است  آندیگر اهمیت تاریخ شفاهی

خود آشنایی با موضوع در این مجموعه، اهتمام مند ازطریق  ی تحقیقاتی قلمداد شود تا افراد عالقهها موضوع
بر این اساس و با توجه به شروع نهضت تاریخ شفاهی در برخی . گیرندکار   بهرا برای انجام پژوهش بیشتر

توسعه روستایی و کشاورزی ایران زمینه    درکشور ضرورت آغاز این حرکتاز    خارجدر داخل وها  حوزه
شاید نتوان تمثیلی . ام گردد اقدتجربه صاحبافراد   تجربیاتسازی آن به مستند درقالب احساس گردید تا

  : گوید  آنجاکه می.زیباتر از این بیت حکیم طوس در باب اهمیت تاریخ شفاهی یافت
  “جز گفتنی گیتی نماند، به جهان یادگار است و ما، رفتنی                     به”

 کتر اسماعیل شهبازیدر آن، انجام مصاحبه با جناب آقای د موردنظر یها فعالیت اولین نمونه از عنوان به
وسعت تجربیات میدانی ایشان، برخورداری از حافظه تاریخی خوب، حضور در مصادر . قرار گرفتمدنظر 

ی سازمان ترویج کشاورزی، و ریاست سازمان آموزش مدیرکلگوناگون شغلی اعم از مروج، کارشناس، 
خورشیدی،  40 دههیها سال کشاورزی، استاد چندین دانشگاه کشور، مجری برنامه اصالحات ارضی در

انقالب از    پسیها سالدر بسیاری از تحوالت ترویج و آموزش کشاورزی کشور در گذار  دارای نقش اثر
  موردتوجه اولین گزینهعنوان  بهاشتیاق خود ایشان موجب شد تاو ی و در کنار تمام این موارد، شوقاسالم

 و دریافت رضایت خاطر ایشان، طی 1384اوایل سال طرح موضوع با دکتر شهبازی در از    پس.قرار گیرند
 و 1384ی چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم آذر ها  تاریخ دقیقه در750 بالغ برمدت  بهپنج جلسه مصاحبه
 از توابع شهرستان کال شیرجی که تماماً نیز در منزل ایشان و در روستای 1385 ماه فروردینشانزدهم و هفدهم 

عناوین . ی مبسوط ایشان در موارد مطروحه اخذ گردیدها پاسخندران انجام شد، سوادکوه در استان ماز
 سال اخیر طرح گردیده و 50نگاه عمومی به تحوالت ترویج و آموزش کشاورزی در ها براساس  پرسش

از    پس.یی که پاسخ آنها جنبه شخصی و انفرادی دارد، خودداری شودها سؤالسعی شد که از طرح 
حی  نیاز به توضیح بیشتر، موارد اصال درصورتنظر ایشان رسانده شد تا و شده به سمع لب ضبطشدن، مطا پیاده

در .  عاری از اغالط امالیی باشداالمکان حتیگذرانده شد تا  ازنظر بار گزارش حاصله چندین. لحاظ گردد
 تقدیم “ی ایراننخستین گزارش از مجموعه تاریخ شفاهی توسعه روستایی وکشاورز”عنوان  بهاین کتاب که

 سال حضور فعاالنه 50خود در بالغ بر های  گردد، دکتر شهبازی از تجارب و اندوخته  میانمند عالقهحضور 
گر یا  گر، فرد تحول فرد ترویجی، فرد توسعه ”دکتر شهبازی زعم   به.آورد  میمیان  بهفوق سخنهای  در عرصه

change agentمردم با    درارتباطتواند  نمیکند،  می جامعه روستایی کار یا هر فردی که در ارتباط مستقیم با
که   درمقابل حوادثیاین باید حتماً حرکت داشته باشد و. کاره نیست اگر باشد، شما بدانید اینتوجه باشد و  بی

توانم انجام  می چکار من بگویید که  بهمردم بگوید که جو بکند؛ بهجست. افتد بازتاب داشته باشد اتفاق می
همچنین، دکتر شهبازی بر این باور است که ). 49صص (“بگویمکسی   چهبه؛ بپرسمکسی   چههم؛ بروم ازبد

 :ایشانزعم  به. شود  نمیمشارکت وهمکاری مروجین در اصالحات ارضی یک انحراف برای ترویج تلقی
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). 63 ص( “دا کردشمول شدیم؛ خیلی دیدمان وسعت پی  خیلی جال پیدا کردیم؛ خیلی جهانما در این مرحله  ”
ای داشتند؛  جیره.گرفتاری داشتند درمجموع  ”: کند  میایشان به مشکالت سپاه ترویج و آبادانی اشاره

 مان این بود که به ما وظیفه.  داشتند؛ مریضی داشتندوآمد رفتدانم وسایل زندگی و زیست داشتند؛  نمی
نیرویی هم نبود که بتوانیم برای کمک به . آمد یامور بپردازیم و این هم با اصل کار ما جور درنمگونه  این

تا آنچه .کردند، بهتر بود شاید اگر یک طرز دیگری از روز اول با اینها رفتار می. انجام این قبیل امور واداریم
 آوردند های ارتش نروند، می داخل پادگان اینکه  را برایها سفارشی از  که در آن اواخر شده بود که بعضی

سپاه ترویج درست شده بود و مقدار هرحال   به.کنیم نگهداری هم مجبور بودیم که آنها را الی پنبهو ما آنجا 
 شده توسط عنوان مطالب الی البهدر  ).59 ص( “کارهای عمرانی را شروع کردندخصوص   بهزیادی از کارها،
 . قرار گرفته استه مورداشار مکتوبشکل  بهخوریم که در کمتر سند و گزارشی  برمیایشان به مواردی

 ها هلندی بوئین زهرا توسّط 1341زلزله سال از    پستوان به طرح دوزج اشاره کرد که  میاین مواردازجمله 
 جای به”: گوید  میمورد وی در این. ر اطراف ساوه اجرا شد خرقان و در روستای دوزج دنام  بهای در منطقه

ند و یا غذا و لباس برایشان بیاورند، برایشان برنامه عمران سازی بکن مثل جاهای دیگر برای مردم خانهاینکه 
آوردند و در منطقه مستقر شدند و کار را  که غالباً هم جوان بودند از هلند روستایی تنظیم کردند و کسانی را

خیلی امکان زراعت داشت وخاکش که   جاییمثالً در. برای عمران و آبادی و ایجاد اشتغال شروع کردند
 خاکی کوچکی درست کردند و آب را جمع کردند و سدکردند، یک   بود و مردم زراعت دیم میحاصلخیر

 .کاری بکنند نبود، یونجهآنجا    درکاری یا یونجه. یاد دادند که تاکستان یا باغ میوه احداث کنندمردم   بهبعد
 م بود، آنها را هم برایشان این، اگر تأسیساتی هم الزهمراه  به.کردند همه کارها را هم خودشان همراهی می

گفتند که اینها چرا بیکار هستند؟ بررسی  دیدند بیکار هستند، می مثالً دخترها را که می. آوردند میوجود  به
 اینجا کنند؟ چون نمی اینجا چرا. کنند بافی می  دخترها قالی،دیدند که در دهات دیگر کردند و می می
 نددآور رفتند استاد از تبریز یا از قم می می .بهشان یادبدهدسی ک  چهکردندکه  میبررسی بلدنیستکس  هیچ

از    خارجیعنی هیچ چیز را.  استاد محلی زن یا مرد که جامعه قبولش بکند-  یاد بدهدبافی به اینها قالیآنجاکه 
نها دار ای. قالی ببافندجور   چهخواهیم که اینها یاد بگیرند که گفتند ما می می. دادند عرف مردم انجام نمی

گفت   میداد و قرض میمردم   بهخرید و  میبیست دستگاه دار قالی، پانزده، آن مرکز ترویجی ده. خواهند می
گفتند دیگر خودتان بروید دار   میوقتی یک دوره، دو دوره تمام شد،. بافی کنید بروید با این دار قالی

 یا کارگاهها در قم قرارداد ها شرکت با بعضی از دارم که اینها رفته بودندیاد   بهخوب حتی.  بخریدبافی قالی
آنجا    دربافی ی قالیها کالسبنابراین، . برای اینها تهیه کرده بودندچیز   همهبسته بودند، خامه، پشم، رنگ و

وی که در چند سال اخیر زندگی در روستا را تجربه کرده است از ). 112 - 113صص (“.حسابی راه افتاد
ات  روی در اداره  می هرروزکه شمایی، ساده نیست …”: گوید  می در روستامصایب و سختی زندگی

عطر و هرحال   بهگرفته و لباس تمیز و گرفته و حمام اند همه دوش که صبح زود آمده  کسانینشینی، پیش می
ر با بوده و بدنشان بیستکردن   مشغول نشادرپی پیاند، حاال با یک عده روستایی که سه روز  ادکلنی زده



12       )  (  

خیس عرق شده و خشک شده و پیراهنشان از خشکی عرق سفت شده است، حاال بغل دستشان در مهمانی و 
این رفتار و کردارش . دوست داشته باشدرا   اینیک کسی باید. این دیگر شوخی نیست. ای بنشینی در جلسه

  ). 173-174 ص (“…کند و تابع آن شرایط طبیعی خودش است  میهم با بقیه فرق
  : ازاند  عبارتشش فصل صورت گرفته است که  درقالب ان دهی محتوای کتابسازم

  ؛ 1330آموزش و ترویج کشاورزی در دهه 
  ترویج کشاورزی مقارن اصالحات ارضی؛  
  ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه آمریکایی بیروت و شماری از دانشگاههای ایران؛ 
  ؛ 1350ترویج کشاورزی در دهه  
  انقالب؛ از    پساورزیترویج وآموزش کش 
  . و رهنمودهایی برای آینده 

 مطالب مندرج در یک فصل از کتاب مطالبی الی البهذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که بعضاً در 
آقای دکتر شهبازی یژگی غالباً به این دلیل است که این و. خورد میچشم   بهعنوان فصل است،از    خارجکه

بر  عالوه. به آنها پرداخته شده استجا   همانپرهیز از فراموشی درجهت   بهکهاند  نکاتی را متذکّر شده
 توسعه روستایی فرایندبیست گام و یا مرحله در  دربردارنده آن،گفتنی است که فصل آخر کتاب که عمدتاً

  . بر محتوای کتاب افزوده شدبخشیدن   غنامنظور  بهخود دکتر شهبازی ونظر   بهاست بنا
عمران زمینه    درها است از دریای بیکران گفتنیای   قطره،ردید آنچه که در این کتاب آمده استبدون ت

 آنچه ،در این میان.  نیزکامالً ضروریخصوص  اینو توسعه کشاورزی و روستایی ایران و استمرار حرکت در
ذینفع در مسائل های  روهاقبالی است که گ،  باشدخصوص  اینتواند مایه دلگرمی برای ادامه فعالیت در  میکه

  . روستایی کشور از این اثر نشان خواهند داد
   

 1387 -   
ianoroozizooz@yahoo.com  
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   موضوعاهمیت
 خواهشین سؤال اول عنوان  به؛جانب را در منزل خودتان پذیرا شدید  اینکه این ازتشکرضمن    :1ن

آن، بحث را با توضیحی از   بعداین مصاحبه دارید بفرمایید تا درمورد کنم چنانچه خودتان صحبتی می
  .تان آغاز کنیم پیرامون پیشینه خانوادگی

  ویژه ازتشکر نوروزی، و عباسبا تشکر از دوست عزیز، آقای دکتر . الرّحمن الرحیم …بسم ا  :ش
  که هوا هم1384طوالنی را طی کرده، و در این روزهای آخر پاییز قبول زحمت فرموده و این راه اینکه 
  . متشکرتشریف آورده و قرار است که این مصاحبه را انجام دهند، خیلی م اینجا کند، به  تغییر میمرتب

ی ها شکل  بهام نزدیک به پنجاه سال درگیریطول   دردر باب اهمّیت موضوع باید بگویم که اگرآنچه را
 و یا در جریان ام،  یا شاهدش بودهام، ی توسعه کشاورزی و عمران روستایی انجام دادهها عالیتفمختلف با 

 تصور بشود، وتحلیل تجزیهضبط شده و سپس هم و  ثبت بتوانم بیان کنم تاام، بررسی و مطالعاتش قرار داشته
 رونقی پیدا بکند،مند هستند که بخش کشاورزی و روستایی این مملکت  عالقهکه   کسانیبرای کنم می
  . تواند منبعی مفید باشد می

 واقع مؤثر مفید و   و این اظهارنظرها بتواندتجربیاتکنیم که نتایج این  را آغاز میکار   اینیعنی با این امید
من حتم دارم که آنچه من  اینکه برای. قصد دارند در این جریان پیش بروندآینده    درکه  کسانیبشود برای

 علمی و عملی است که در تجربیاتتوسعه روستایی و توسعه کشاورزی دارم، نتیجه زمینه   در در ضمیر خود
ام و همه اینها هم با هزینه مردم این سرزمین بوده و بنابراین من به این سرزمین   کسب کردهمدتاین 

 مؤثر مفید و تجربیات انعنو  بهقرار نگیرد و مورداستفاده  ارائه ندهم وهر ترتیب  بهاگر این ذخایر را. بدهکارم
یک بخشی از سرمایه این ملّت را نفله هرحال   بهکنم که  میتصورگیری نشود،   از آنها نتیجهمؤثریا مضر و غیر

  زیادیتجربیاتکه   کسانیخورم، برای همه ، همیشه هم افسوس میباره این  در. ام بردهبین    ازوام  کرده
تاکنون کسانی قبول هرحال   بهایی این مملکت داشتند ودر توسعه کشاورزی و عمران روستخصوص  به

___________________________________  
 .شونده دکتر اسماعیل شهبازی است کننده دکتر عبّاس نوروزی و مصاحبه دهنده مصاحبه به ترتیب نشان» ش«و » ن«حروف . 1
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بقیه گوش   به بکنند، نشرش بدهند ووتحلیل تجزیه را از اینان کسب نمایند، تجربیاتزحمت نکردند که این 
  . کنند چکار خواهند برسد تا همه بدانند که برای آینده می

دائماً در فکر این بودیم بعد   به1360 ی دههها سالخود آقای دکتر نوروزی یادش هست که ما شاید از 
های مختلف ترویجی و  ی عمران و آبادی این مملکت در روستاها، در برنامهها فعالیتدر که   کسانیکه همه

 حتی اتشاناطالعنحوی دسترسی پیدا کنیم و از یک   بههمه اینها و تجربه دارند بهاند  آموزشی کار کرده
طرح سلسله و دلفان عنوان مثال،  به. سراسر مملکت اجرا شد، استفاده نماییمی مختلفی که در ها درزمینه طرح

. من همه اینها سرمایه استنظر   بهاتش را کسب کردید،اطالع زحمت کشیده و بخشی از عالی جنابکه خود 
یل در این قصد تحصآینده    درروی جوانانی که بنایی پیشایم م آوری کنیم، توانسته ما اگر بتوانیم اینها را جمع

  .  استفاده نمایندتجربیاتها را دارند، قرار بدهیم که روی آنها کار کنند و از این  زمینه
  اتاطالعما، این  هی و کتب و اسناد علمی  متون علمی دانشگااصطالح   بهاآلن خیلی ازاینکه   کما

  اروپا و درمورد ند مکتوب و مستصورت بعد به  بهتوسعه کشاورزی، شاید از قرن نوزدهمزمینه    دررا
 صورت  بهگویم که اصالً هیچ نداریم، یک چیزهایی کار خودمان، نمی درمورد ولی. امریکا در خود دارد

 صورت  به از اواخر دوران قاجار به این طرف، داریم ولی بیشتر تاریخی است کهها فعالیتتاریخچه 
در این میدان که   کسانیشده تحلیل و جزیهت تجربیات عنوان  بهاین مملکت ثبت شده است و نهنگاری  وقایع

   .اند کار کرده
که درگیر نظر افرادی را  اینکه برای.  استاهمیت ازنظر بنده باکاری که دکتر نوروزی شروع کرده این

 این تاریخچهکه    چرا.خواهد بپرسد و نه تاریخچه مربوط به ترویج کشاورزی را میاند  کارها بوده این
امیدوارم کسان دیگر، غیر از بنده هم، بتوانند در این راه کمک بکنند . مکتوب هم باشدکه اآلن است  ممکن

 صورت  بهمکتوب بشوند و …شاءا ایشان قرار بدهند که ان دراختیار اند و اطلّاعاتی از آنچه را که انجام داده
  .  و نقد قرار بگیرندوبررسی بحثمستندات علمی مورد 

  پیشینه خانوادگی
  . تان پیشینه خانوادگی درمورد توضیح بفرمایید. ارمسپاسگز  :ن
دقیقاً در پگاه روز دوم . د شدممتولشود که بنده اسماعیل شهبازی در شهر نهاوند  عرض می  :ش

رئیس خانواده ما، یعنی پدرم کاسب و . خیلی متوسط ای خیلی در خانواده خورشیدی 1315 سال ماه اردیبهشت
همان    درتالش خودش، یعنی وکارطول    درشماری انگشتقطعات ملکی . بود کشاورز باغدارهم حال درعین

  مستقل انجامصورت  بهبری یا  سهمصورت  به کرده بود و کار زراعت آنها راتهیهدوره زندگی کاسبانه 
رم را پد. فرزند چهارم خانوار بودم،  بزرگترین پسرعنوان  بهمن. خواهر بودیمبا چهار سه برادر ما جمعاً . داد می
 خواهر و یک  دو80 و 70های  و در دهه. دادمدست    از1359 و مادرم را نیز در اسفندماه 1324آذرماه در 

  . کنند حاضر، جملگی در تهران زندگی می درحال اند و بقیه هم رحمت ایزدی پیوسته برادر به
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چندماهی بیشتر در آن من تحصیالت ابتدایی خودم را در دبستان بَدِرِ نهاوند شروع کردم، ولی شاید 
 هایی وجود داشت و نظمی دوران جنگ جهانی دوم بود و بی. راهش دور بود اینکه برای. مدرسه دوام نیاوردم

بنابراین، به مدرسه نوبنیاد و . تر باشد  به مدرسه کوتاهتر و راحتوآمد رفتدادیم مسیر  ترجیح میهرحال  به
ی مشهور ها دبستانمیرزاآقا یکی از سعدی در راسته آقادبستان . سپس هم به دبستان سعدی نهاوند منتقل شدم

تحصیالت متوسطه را در دبیرستان فیروزان نهاوند آغاز . طی کردمآنجا    درنهاوند بود و دوران ابتدایی را
ی هفتم و ها کالس متوسطه یعنی اولدر آن زمان تحصیالت دبیرستانی در نهاوند فقط تا دوره سیکل . کردم

 داشتم و چون فقط و فقط تحصیل ادامهآموز دیگر، چون قصد  البته مثل هر دانش. هم وجود داشتهشتم و ن
ام این بود که  انگیزه. ای برای انتخاب رشته برایم وجود نداشت یک رشته وجود داشت، بنابراین انگیزه

مام شد، من باید از این  متوسطه که تاولسیکل رو،  ازاین. انتخاب رشته نبودمدنبال   به بدهم وتحصیل ادامه
 البته اگر قرار بود که وارد دوره دوم یا سیکل دوم یعنی -رفتم جای دیگر مییک   بهشهر دور شده و

  . ی دهم، یازدهم و دوازدهم بشومها کالس
اً خدمت شما مجدداست   الزمبگویم چطوری وارد تحصیل در رشته کشاورزی شدماینکه از    قبلولی

 هکتار در 2/1ما یک باغی قریب به . عمدتاً باغداری بود  پدرم کشاورزی ومکملعرض کنم که شغل 
بنابراین مثل خیلی از . یمان دورتر بودندها  زمینبقیه قطعات باغ و. مان داشتیم  مسکونیمحلنزدیکی شهر و 

برای استفاده از  هم  آنجا، باید از شهر بهها تابستانمان بود که در  های دیگر، این باغ، باغ خانوادگی خانواده
زندگی در این باغ مستلزم . کردیم  میمکان نقلآرامش و فضا و صفای باغ و هم برای برداشت میوه 

آوردن آب از . امروز هم، آبیاری بود حتی ی باغبانی و در رأس امور باغبانی در آن روزها وها یتفعال
ی مختلف ما ها شکل  بهبنابراین. نبودای  ار سادهداشتیم ک» ابهحق«ما از آنها هرحال   بهها و از انهاری که سراب

 مسئله بعد همکه   چونمان عمدتاً مربوط به این امور بود، کشیدیم و کار باغبانی در کار آبیاری زحمت می
آب بیشتر بود عملیات  هرچه .تابع وضعیت آبی ما بود درحقیقت بندی و همه اینها و کرت) اسپار(زدن  شخم

من در دامان پدر و مادری هرحال،  به. چینی و سایر عملیات هم داشتیم حاال هرس، میوه. زراعی هم بیشتر بود
. سرپرستی کرده و انجام داده بودند مرتباً تولّد مناز    بعدی قبل وها سالرا طی کار   اینپرورش پیدا کردم که

اینکه    جزای نداشتم ن چاره سال داشتم، پدر را از ما گرفت و بنابراین، م9من فقط که   زمانیدست روزگار،
 یتی در این زمینهمسئولی باغ کمک کنیم و چون ها یتفعالام برای اداره  مادرم و بقیه اهل خانوادهبا  همراه

کردم که در  شد، احساس می  طبیعی سپرده میصورت  به فرزند ذکور ارشد سپرده شده بود، یاعنوان بهمن  به
 آن  عالقه من به کشاورزی وروز روزبهیت کنم و لذا مسئولبیشتر قبول کار باغداری باید بیشتر دخالت کنم، 

  . یت در سرنوشت آینده من خیلی تأثیر گذاشتمسئولاین که   جاییتا. شد عمدتاً باغداری بیشتر و بیشتر میهم  
همواره ، کردم سرکشی می آنجاها کردیم و من از در اراضی وقطعاتی هم که داشتیم و زراعت می

کند و  تر است محصول بهتر و بیشتری برداشت میمجرب که یک زارع یا باغداری که واردتر و دیدم می
  . شود  میتری عایدشان کشاورزان و باغدارانی  با کیفیاتی غیر از این، محصول کمتر و نامرغوب
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  تحصیل در دانشسرای کشاورزی مامازن
 کسب را این و برود دنبالش به کسی اگر و است کار ینا پشت مهارتی یک و علمی یک که بود رفته ذهنم به بنابراین

 و کردم تمام نهاوند در را اول سیکل دوره همان یا دبیرستان دوره وقتی جهت، همین به .شود می خوب خیلی بکند
ای را انتخاب بکنم که با این عالیق من  شدم، درصدد آمدم که رشته نهاوند خارج می از تحصیل ادامه برای باید
 بدهم و بعد در یکی از تحصیل ادامهی معمولی ها دبیرستاندیدم که اگر بخواهم در  می.  سازگار باشدبیشتر
کاری بلد نیستم و مهارتی یاد هرحال   بههای ادبی یا طبیعی و یا ریاضی قبول بشوم، خوب که چی؟ من رشته

  . ها تکمیل کنم باید در دانشگاهرا  آن وام  ها کسب کرده ها وآن زمینه فقط دانشی مربوط به آن رشته. ام نگرفته
در کرمانشاه و . دیدم که در آن زمان دانشسرای کشاورزی در مملکت ما تأسیس شده بود میکه  درحالی

یک دانشسرای کشاورزی هم که .  درآن زمان دانشسرای کشاورزی وجود داشتها استاندر بیشتر مراکز 
امین در آن زمان در مسیر جاده تهران به خراسان تأسیس شده ویژه بود در روستای مامازن از توابع بخش ور

بنابراین، من برای انتخاب . کردند بود که خیلی هم شهرت داشت و همه از محاسن این مدرسه تعریف می
آن باغداری و باغبانی را خوب یاد بگیرم رفتم و در امتحان دنبال   بهرشته، با این انگیزه که کشاورزی و

کردند  از سراسر مملکت شرکت می. امتحان ورودی بسیار مشکلی داشت. سه شرکت کردمورودی این مؤس
کرد که ما بگوییم چند نفر شرکت کردند،  اتی هم در آن زمان نشر پیدا نمیاطالعو حاال دقیقاً یادم نیست و 

 محلکه ) فعلی تیر30السلطنه سابق یا  در خیابان قوام( هنرسرای عالی تهران محلآید که در  ولی یادم می
هایی بود که در امتحانات کتبی و بعد هم در   مملو از داوطلبمتعددهای  برگزاری امتحان ورودی بود، سالن

من هم شرکت کردم و اطمینانی هم به قبولی و پیروزی . امتحانات شفاهی این مدرسه شرکت کرده بودند
 نفر ششم پذیرفته عنوان  به در امتحان کتبیاعالم نتایج دیدم کهاز    بعدتعجبولی با کمال . خودم نداشتم

  .  مهر احضار کردنداولام وپس از انجام مصاحبه هم بالفاصله ما را برای  شده

  بورسیه سازمان ترویج کشاورزی
 من وارد دانشسرای کشاورزی ورامین در مامازن شدم و در رشته کشاورزی درس خودم 1333 مهر اولیعنی 

های دیگری هم در  البته رشته. خواندیم کشاورزی عمومی بود  میدرسآنجا    در ماای که رشته. را آغاز کردم
هایی که در  رشته از .وجود داشتآنجا    درهای دیگر هم رشته رشته کشاورزی، از یعنی غیر .دانشسرا بود

 نوانع  بهرا در دانشسرای کشاورزی ما. آموزگاری روستایی بود های دوم وسوم بودند یکی رشته کمک درجه
  روستایی تربیتآموزگار کمک عنوان  بهدادند و سایر داوطلبان را آموزگار روستایی پرورش می  یامعلم
دانشسرای .  ما با مدرک نهم وارد شده بودیمکه درحالیشدند  آنها با مدرک ششم ابتدایی وارد می. کردند می

کردند و  ا همان کالس نهم قبول می یاولمامازن یک رشته دیگر هم داشت که آنها را هم با مدرک سیکل 
: آموز وجود داشت بنابراین در آن مدرسه سه رقم دانش. آنها دهیاران یا مأموران عمران روستایی بودند

هایی که آموزگار ؛ کمکگرفتیم دو سال دیپلم میاز    پسوارد شده بودیم وآنجا    درافرادی مثل من که
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 وارد مدارس روستایی آموزگار کمک عنوان  بهکردند و  میخواندند و کارآموزی میدرسآنجا    درماه شش
 مدارس روستایی بشویم و گروه سوم هم کسانی بودند که معلمتوانستیم برویم و  البته ما هم می. شدند می
رفتند و بعدها در بنگاه عمران   دهیار یا مأمور عمران میعنوان  بهدیدند و میساله  آمدند و دوره یک می

ی در امالک اختصاصی و در امالک تخصص صورت  بهیی کهها  سازمانت کشور و یا دراجتماعی وزار
  . شدند کردند، مشغول انجام وظیفه می خالصه وجود داشت و برای آبادانی دهات کار می

 درست 1دوی اینها را بنگاه خاور نزدیکهرالبته یک مدرسه دیگر هم در ورامین وجود داشت و تقریباً 
  درست کردهنو   قلعه روستاینام  بهبود که در یکی از روستاهای دشت ورامینای  مدرسههم   آن  و،کرده بود

 دختران روستایی و کسانی را با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی به.  مدرسه یا دانشسرای دختراننام  بهبودند
 داری یا ین خانهروج معنوان  بهسپس این افراد را. دادند آوردند و یک سال به اینها تعلیمات می میآنجا 
بنابراین، از حیث جنسیت . کردند داری به زنان روستایی مشغول کار می ین روستایی برای تعلیم خانهمروج

ی  مروج به دخترانی بودکه آنها هم برای شغلمتعلقنو   قلعهمدرسه مامازن فقط به پسرها تعلّق داشت و مدرسه
 آموزگار روستایی در عنوان  بهفراغت از تحصیلاز    بعد کهما به این دانشسرا رفته بودیم. شدند  میتربیت

  .  امروز باشیموپرورش آموزشاستخدام وزارت فرهنگ آن زمان و 
 متوجهابتدای کار یک کسانی از وزارت کشاورزی آمدند که بعداً ما اینها را شناختیم و همان    ازولی

این شصت، هفتاد نفر بین    ازگفتند که  میشدیم که جزو سردمداران سازمان ترویج در آن زمان بودند و
از   بعدخواهیم که بورسیه بکنیم که  نفر را ما می40 نفر یا 30گرفتند، تعداد مثالً  سال می که هرآموز دانش

بروند به وزارت فرهنگ، در وزارت کشاورزی و در سازمان ترویج کار  اینکه یجا  بهفراغت از تحصیل
از   بعد.ی مختلف بررسی و مطالعه وگزینش کردند، بنده هم بودمها شکل با  نفری که حاال30جزو آن . کنند

فرهنگ تهران و حومه در ضلع جنوبی میدان بهارستان کل   ادارهفراغت از تحصیل رفتیم وخودمان را در
 ایم، درس خواندهآنجا    درمطمئن شدند که ما همان کسانی هستیم که دو سالاینکه از   بعد.معرفی کردیم

 اند که برای اند و شما را نامزد کرده آمدهقبل    ازآنها. گفتند که شما حاال باید به وزارت کشاورزی برویدما  به
کالس دوره نظری که   وقتیبنابراین ما رفتیم و منتظر ماندیم تا. باید دوباره کالس ببینید آنجا ببرند،آنجا 

زارنو در تقاطع خیابان   خیابان اللهاولدر آموزش ترویجی برای ما در سازمان ترویج وزارت کشاورزی 
 1335 زمستان اولکالس ما از . که کتابخانه بود، دایر شد آنجا و در طبقه همکف) انقالب فعلی(شاهرضا 

 ماه  سهمدت  بهشروع شد و استادهایی از دانشکده کشاورزی کرج و از وزارت کشاورزی و از سازمان ترویج
  . حت تعلیمات نظری قرار دادندگیر، ما را ت و پیجدی طور به

  طول دوره تحصیل در مامازن
   تحصیل شما در مامازن سه سال بود؟ مدتطول   :ن

___________________________________  
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  .  هم دوماه آموزش تعلیمات عملی کشاورزی در دانشسرا داشتیمها تابستانالبته در . دوسال بود، خیر  :ش
  . دادند دیپلم نمیشما   بهبه این ترتیب  :ن
دیپلم ناقصی که برای استخدام در . گفتند  میدادند که آن زمان به آن دیپلم ناقص  میدیپلمیما   به :ش

ها دیپلم کامل ولی برای ورود  وزارت فرهنگ و وزارت کشاورزی یا سایر وزارتخانه ازجمله خانه هر وزارت
 ی نیزمقدمات ن دانشسرایالتحصیال فارغاین رویه برای . شد  میتلقی دیپلم ناقص تحصیل ادامهبه دانشگاه و 

  . سان بودهمین  به
  .  کافی نبودتحصیل ادامهبنابراین برای   :ن
خواندیم   بدهیم باید یک سال برای خودمان درس میتحصیل ادامهخواستیم  بله و بنابراین اگر ما می  :ش

رده و ک های ادبی یا طبیعی یا ریاضی شرکت   داوطلبانه در امتحانات دیپلم و در یکی از رشتهصورت  بهو
  . شدیم گرفته و بعد وارد دانشگاه می دیپلم 

  کار عملی در مزرعه
ی فندروس تحصیلی شما اختصاص به دروس ، درطول دو سال تحصیل در مدرسه کشاورزی مامازن  :ن

  گرفتید؟  ها مثل ترویج و آموزش کشاورزی هم مطالبی را فرا می در سایر حوزه اینکه کشاورزی داشت یا
فرهنگ رسیده بود  عالی   شورایمعارف یا عالی   شورایتصویب مه رسمی که آن وقت بهمطابق برنا  :ش

 دروس علوم پایه که عمدتاً شامل فیزیک و شیمی و ریاضیات و فارسی و عربی و اخالق بود و اولما در سال 
ابتدای  همان   ازمنتها. خواندیم ی عمومی را میدامپروری زراعت عمومی، باغبانی عمومی، مقدماتدروس 

خواندیم و بعدازظهرها کارهای عملی در سر مزرعه   را میها  درسها این مان بود صبحاولمهرماه که سال 
مثالً فرض بفرمایید که دانشسرا تصمیم گرفته بود یک . سر مزرعه هم دلبخواه نبود که برویم یا نرویم. داشتیم

 کرده مشخصرفتیم و  ما همه باید می. یوه بکندداشت، تبدیل به باغ م دراختیار ای را که بخشی از محوّطه
 ها چین بکنیم و کجا را باید چاله بکنیم و یا فاصله چاله بودند کجا را باید شخم بزنیم، کجا را باید علف

 کاری هایی را چمنجا  یکحاال. دادیم  میهمه این کارها جزو وظایف ما بود که باید انجام. باشدجوری  چه
به این ترتیب ما در . کاشتیم کردیم یا درخت در مسیر نهرهای داخل محوّطه باید می می کاری گل، کردیم می

 ما بعد،  به34از عید یعنی از فروردین سال . ، تا زمستان در مزارع عمومی دانشسرا مشغول کار بودیماولسال 
آموز  ب که هر دونفر دانشبه این ترتی. تقسیم کردند ،دادند  تشکیل می»بُنه «هایی که به اسم  گروه برحسب را

 زمین »بُنه «دادند و یک   میآموز سال دوم قرار  بودیم، تحت مشاورت دو دانشاول را که ما سال اولسال 
 1000 مترمربع بود یا 500یعنی یک مقداری زمین تعیین کرده بودند، حاال یا . گذاشتند  میاختیارمانهم در

ما باید . گذاشتند ما میدراختیار را   اینشرایط زمین داشت و ی بهبستگهرحال  به. مترمربع یا کمتر یا بیشتر
هر بُنه سبزی و صیفی ما را هم با    همراه.دادیم انجام میآنجا    درعملیات زراعی برای تولید سبزی و صیفی را

   که یک مرغدان روستایی بسازیم و در این مرغدان-یمان بود ها  درس و جزو-ملزم کرده بودند  
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کردیم  دادیم، واکسیناسیون می تحویل داده بودند که ما باید اینها را غذا میما   بهگذار  ده تا مرغ تخمروستایی
بردیم و برای  شد، باید می هایی را که تولید می مرغ البته تخم. دادیم  را انجام میها رسیدگیو سایر 

بردیم  کردیم، می برداشت میچی    هرمان هم از مزرعه سبزیاینکه   کما. دادیم رکوردگیری تحویل می
ی مربوط به ها  امتحانتا آخر خرداد. کردند دادیم و آنها را نیز برای ما رکوردگیری می تحویل آشپزخانه می

سایر  برخالف  ترمی نبود و- چون نظام آموزشی ما سالیانه بود . دادیم ی علوم پایه را میها  درسهمه
. ماندیم می آنجا  ما تعطیالت نداشتیم و تمام تابستان را باید- بودند ان که از ابتدای تابستان تعطیل آموز دانش

ی وجود داشت، ماههای تیر و مرداد باید تقسیم اول  نفر سال2دومی و   نفر سال2 نفر، 4منتها در هر بُنه که 
دوم هم آموزان سال  یعنی دانش. رفتند نفر به مرخصی میماندند و دو  مینفر روی بُنهکه دو طوری  بهشد می

  التحصیل فارغمهرماه  اولدادند و از  ماندند و به تحصیلشان ادامه می  در دانشسرا میشهریورماهباید تا آخر 
  . شدند  میتلقی

ی دو سال کامل و یا دو عبارت  به و یا1وقت تمامسان، تحصیل در دانشسرای کشاورزی ورامین واقعاً  بدین
 کسانی  همایامدر آن ،  یک ماه مرخصی داشتآموز دانشل که هر سادر هرکه  طوری  به.تا دوازده ماه بود

  . کردند رفته کار می جای افراد مرخصی

  برگزاری مسابقه 
یعنی . کاری داشتیم ما مسابقه سبزیماه  خرداداز    پس هرسالاینها کارهای عملی ما بود و بعد همهرحال  به

 رشد کاملشان حد  بهمان مام شده و محصوالت صیفی و سبزیامتحاناتمان تکه   زمانیتقریباً در اواسط تیرماه و
در سالن . گرفتند باغ بنگاه خاور نزدیک برایمان میهمان    درمسابقه بزرگی، در هوای گرم ورامین رسیده بود

دادند  هر کداممان یک میز می به. پوشاندند ا با پارچه سفید میمیزهای بزرگ گذاشته و رویشان ر آنجا بزرگ
 تعیین فرنگی گوجهفلفل و خیار و ، پیچ، کلم گل، بادمجان، تربچه، پیازچه وع سبزی مثل کلم ن6-5و 
 آموز دانشآن بر   عالوه،  برای برداشت از بُنه. کردیم مان را برداشت می ما باید بهترین محصول بُنه. کردند می
نند که ما درست از محصول کردند که نظارت بک  که در بُنه داشتیم، کسان دیگری را تعیین میدومی سال

در هر کالس این مسابقه . چیدیم این سبزی را به بهترین نحوی روی میزهایمان می. مزرعه خودمان بچینیم
.  چیده بودیم تا دو تا میز به این ترتیب30 تا میز یا 30 گروه بودیم و بنابراین 30شد، شاید  برگزار می

 دانشسرایمان تعدادی کارشناس  ازطرف.کردیم  تزیین میلفمختی ها شکلوگیاه وبه  میزهایمان را با گل
 داور از وزارت کشاورزی، از بنگاه اصالح بذر، از خود دانشسرا، از دانشکده کشاورزی عنوان  بهمتخصص

ضوابطی بدون اینکه دیگری بداند، بازدید و براساس  هرکدام آمدند و اینها می. شدند کرج تعیین و دعوت می
ن کامپیوتر و کسانی هم آن پشت نشسته بودند و البته مثل اآل. دادند  و به میزها نمره میکردند  میبررسی
 بعد تعیین .کردن تفریق و کردند به جمع  یا با دست شروع میحاال یا با چرتکه. حساب و این چیزها نبود ماشین

___________________________________  
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 بهترین محصوالت را ارائه »بُنه«آموزان یا کدام  کردند که کدام غرفه، کدام میز، کدام گروه از دانش می
از مدیران دانشسرای ما بودند به مزرعه و سر زمینِ هر که   کسانیبعد. گرفت و جایزه به آنها تعلّق میاند  داده
این هم برای این بود که مثالً اگر . کنند را بعینه از ظاهر هر بُنه بازبینی ها  رفتند تا یک دفعه هم این نتیجه  میبُنه

یعنی . کردند نبود آفات و علف هرز و مانند اینها نگاه میجهت    از رارفتند بُنه ده بود، می شاولبُنه ما 
در بُنه وجود داشت، چون این علف هرز ، »اویارسالم«اگر نوک علف هرزی مثل  حتی گشتند آمدند می می

حصول خوبی ارائه است که م درست. مینتان را خوب تمیز نکردیدگفتند نه، شما ز کند، می  میخیلی زود رشد
مقدار زیادی از خاکتان اید   آبیاری کردهشدتدادید چون با  یا وقتی آب می. دادید ولی زمینتان تمیز نیست

محکم قدر   آنمرزبندی باید.  شده استجا جابهاید و  راه رفتههایتان  یا مثالً روی مرزبندی. شسته شده است
گفتند که این  گرفتند و می  گونیا میها  وقتبعضیتی  حیا. کج نشود،روی آن راه بروند هرچه باشد که
خیلی . زاویه باید درست و میزان باشد.  درجه نیست و کمتر یا بیشتر است90اش درست  هایتان، زاویه کرت

. دادند کردند که بهترین بُنه کدام است و جوایزی به آنها می گرفتند تا تعیین می می درنظر مسائل را برای ما
ممکن بود . ارزش مادّی باشد، بیشتر افتخارش مهم بوددادند این نبود که یک چیز با  میزی هم کهالبته جوای
جهت ثروت و سرمایه چیزی نبود ولی افتخار دادند یعنی از جوری می یک چیز این.  یا تقدیرنامه بدهندکه قلم

 جایزه اصلی اولی سالآموز  نشالبته آن دو نفر دا.  شده استاولگفتند بُنه ما  بزرگی بود که یک کسانی می
البته . شدند  بودند هم تشویق میکلسرپرست که   کسانیآن. شدند ها تشویق می گرفتند و سال دومی را می

 کننده یادمان باشد و یادی هم بکنیم از مرحوم مهندس خسرو صدری که برگزارکننده و گرداننده و هدایت
  . کاری ما بود ن بود که استاد باغبانی و سبزیایشاآنجا    در و شاید هم مبتکر این کارهاکل

  حضور اشخاص برجسته در دانشسرا
  . آموزان در دانشسرا توضیح بدهید  اقامت دانشمحل درمورد آقای دکتر قدری  :ن
ما این مراسم، یعنی مسابقات که   زمانیمن فقط خدمت شما درتکمیل مطلب قبلی عرض کنم که  :ش
ین دانشسرا در یک دوره سناتورهایی را مسئولآید که  من یادم میحتی ،ان داشتیمهایم کاری را در بُنه سبزی

سناتور موقع    آن که- رود که دکتر عیسی صدیق  یادم نمیوقت  هیچ. دعوت کرده و برای بازدید آمده بودند
 - خواندیم  ما میآنجا    در ایشان راوتربیت تعلیم وزیر فرهنگ بود و کتاب ها سالآن برای از    قبلبود ولی
شان کاله   و چند نفر دیگر آمده بودند و در آن گرمای تابستان اغلب1زاده حسن تقیسیدبقیه مثل با  همراه

خواهم عرض کنم که   می.کردند  میگشتند و ما را تشویق میدر دانشسرای ما گذاشته بودند و  سر حصیری به
دادند به این  یعنی خیلی دل می. آوردند  دیگر می افراد برجسته آن زمان را برای این مسابقات یا برای مراسم

تعدادی از این افراد قرار بود وارد بنگاه عمران خصوص اینکه   به.ها که بخواهند چطور درس بخوانند بچه
  .بشوند و در توسعه روستایی کار بکنند

___________________________________  
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این افراد ینکه  ادر وزارت فرهنگ بودند خیلی دل بسته بودند بهکه  خصوص کسانی  بهمقامات آن زمان،
بستگی  کنم که در این دل  آموزش کشاورزی و عمران، کارشان را درست انجام بدهند و من فکر میمسئول

های عمل دیدم که واقعاً درخشیدند و برای  خیلی از این افراد را من بعدها در صحنهکه   چون. بودندموفقهم 
در سال که   وقتیعملصحنه    درا که بعدها منبعضی از اینهخصوص   به.عمران و آبادانی خوب کار کردند

 برای عمران و بازسازیکه   کسانیخیلی از.  که زلزله نهاوند رخ داد، دیدم37 زلزله فارسینج و در سال 1336
مامازن بودند و همچنین بقیه کارهایی که بنگاه عمران در جاهای  التحصیل فارغهای  آمدند از همین بچه می

از این جهت خواستم خدمت شما عرض را   این.ن بودالتحصیال فارغهمین دست   بهمدتاًداد ع دیگر انجام می
کردند، واقعاً تشویق   مقامات وجود داشت و خیلی هم تشویق می ازطرفکنم که همواره چنین بازدیدهایی

ا عصا در هم نداشتند برفتن  شان قدرت راه شد که آن پیرمردها که بعضی من باورم نمی حتی یعنی. کردند می
ما  های  و درخواستها حرفایستادند و به  زدند، زیر آفتاب سوزان، دقایق زیادی می آن محوطه قدم می

 نوشتند و با ما غذا هایی را می نامه توصیهجا   همانکردند، کردند، یادداشت می گوش میساله   19- 18های  بچه
ی حاضر بودند با طور  چه و مناصب باالها تموقعیاآلن برای من عجیب است آن مقامات با آن . خوردند می

در دانشسرا ها   و دوم در آن رشتهاول نفری که آن زمان در کالس 200که شاید بتوانم بگویم از  ماهایی
ها هم من بودم که نهاوندی بودم و بقیه همه  وجود داشت شاید بیست نفرما شهری نبودند و یکی از آن شهری

کشیده و  های رنج چهرهبا هرحال   بهو، شکل و شمایل سوخته و کویریهای روستایی بودند، با  بچه
 ها شخصیت گذاشتند و بچه  میعزتما   بهواقعاً خیلی. با مهربانی و دلسوزی رفتار کنندگونه  ، اینشده تغذیه بد
تشویقات دهد که این نوع مدارس به این نوع  نشان میهرحال   بهاین. دادند شان روحیه میخود  بهگرفتند و می
  مقامات انجام بگیرد خیلی احتیاج دارد تا به اینها دلخوشی وامید برای آینده بدهند تا با انگیزهوسیله   بهکه

  . کار بکنند

  ان آموز دانش اقامت محل
  ازطرف من چند سال پیش- اگر شما تشریف برده باشید به دانشگاه ابوریحان.  اقامتمحل درمورد و اما

همه . شاید بتوانم بگویم که مثل چهل سال پیش بود .1دعوت شدم و رفتم آنجا نالتحصیال فارغانجمن 
یمان با ها کالسیعنی فاصله . هایی که ما داشتیم مثل گذشته در آن محوطه دانشسرا وجود داشت خوابگاه

ه اداره نفره و همه هم ملزم ب30های  خوابگاه. بود آنجا هایمان همه خوابگاه.  متر هم نبود40خوابگاه شاید 
بین دو . کردیم را آنکارد میها  خوابتختکردیم،  کردیم، تمیز می خودمان کار می. امور خوابگاه بودیم

زندگی آنجا    درهمه. سرویس بهداشتی بیرون از ساختمان بود.  کمدخانهنام  بهخوابگاه اتاق بزرگی بود
وی کشیک . کی ارشد خوابگاه بودشب یهر. خوابیدیم  بود و همه باید می شب خاموشی9ساعت . کردیم می
خدا رحمت کند مرحوم منصور خموش را که .  بدهداطالع کلآمد به سرپرست  داد تا اگر اشکالی پیش  می

___________________________________  
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 اطالعافتاد به او   میاتفاقای  در منزل یا دفتر نگهبانی خودش نشسته بود، هر واقعه. نقش سرپرستی داشت
 برای مهمانهمیشه هم تعدادی .  دیگر هم تعدادشان زیاد بودهای گروه.  نفر بود200گروه ما . دادند می

 نفر شاید کمتر و بیشتر در آن محوطه زندگی 500 درحدود یعنی همیشه. بودند آنجا مدت کوتاههای  دوره
 در ایامالبته این دانشسرا در آن . بودکننده  آمد، نگران میوجود  بهآنجا    درنظمی کردند و اگر یک بی می

شاید یک . ما واقعاً راحت بودیم. داشت نسق میو باید نظمدر یک روستای کوچک بود و بنابراین بیابان و 
  برایمانمنظم و  مرتبنسق و برنامه و همه نظم این اینجا ش این بود که ما از شهرهای کوچک آمده بودیم وعلت
  در دانشسرای مامازنآمدند زندگی  میشاید اگر کسانی از شهرهای بزرگ. جالب و شیرین بودقدر  این

. کرد گیرا بود که همه را جلب میقدر   آن آنجاونسق نظمکنم که  ولی فکر می. جالب نبودقدر   اینبرایشان
یمان با خشت بود ها کالسها و  کنم که همه خوابگاه می سازی فکر ضمن اینکه همان زمان ازجهت ساختمان

تر باشد  کم محکم یک اینکه  یک رج آجر برایها مانساخت کالف  فقط آن سر کنج. آجری نبودکدام  هیچو 
 وآمد رفتمن چون قبالً .  نبودها حرفشیک و دارای آسانسور و این  ی مستحکم وها ساختمان. چیده بودند

که اآلن )روزولت سابق(ی تهران واقع در خیابان شهید مفتح مقدماتداشتم و برای تدریس عملی به دانشسرای 
.  نبودمقایسه قابلدیدم اصالً با دانشسرای ما  را می آنجا رفتم وساختمان شده است، می معلمدانشگاه تربیت 

ی محقر، مردان بزرگی ها ساختمانولی خوب از درون همان . یعنی ساختمان دانشسرای ما خیلی محقر بود
ه این نتیجه کنم ک شان ارادت دارم و فکر می کنم و به خیلی شان افتخار می همهوجود   بهبرخاستند که من

 داشت، ها تابستانی خیلی نامساعدی در وهوا آب ها  زمانورامین در آن. بودآنجا    درسختی زندگی و کار
ها  را خود بچه آنجا کردند و همه کارهای درون ها همه مقاومت می گرم بود، آبش مساعد نبود، ولی بچه

  . دادند  میانجام
در . کردیم  میتهیهما باید کود دامی . سازی بود د، کمپوستآماربرداری روزانه در ایستگاه هواشناسی بو

  دردسترسکی مثل اآلن کود شیمیاییموقع    آن .ها همه دنبال کود گوسفندی بودیم  برای بُنه آن زمان مثالً
گشتند  شد، در دهات می داشت و برای همه کار استفاده می آنجا یک وانت که شدند با های ما پا می بچه. بود
خریدند و با چه  رفتند و از دامداران و عشایر کودهای گوسفندی را می  می تا حوالی پارچین همحتیو 

 دهد که که استفاده بکنند و اینها نشان میها  آوردند که توزیع بکنند بین بُنه کردند و می گرفتاری حمل می
 عملیات صحرایی یک نفر وز هرررود که هیچ یادم نمی. شد  پرداخته میکار  بهآنجا  اول درروز همان   از

گرفت و  کرم و یک بسته پنبه دستش میریعنی یک نفر یک شیشه مرکو. کرم بودرکشیک حمل پنبه و مرکو
زخم شده بود و خون زدن  زیاد و کلنگزدن  بیلعلت   بههایشان هایی که دست گشت و این بچه در محوطه می

خصوص   هرروز بهاول در کار نبود و از آن دو ماه هیچ شوخی. کرد  میزد و مشغول کار  میآمد، وی دوا می
 کنند،عذرشان را تحملتوانستند  نمیکه   کسانی یکاولکردیم ودر آن دو ماه  می بعدازظهرها باید کار

  . هایشان گرداندند به خانه  برمیو خواستند می
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  آموزش عملی
من فکر .  در بعدازظهرهایژهو  بهی عملیها آموزشیتان مکرر اشاره داشتید به ها صحبت شما در  :ن

 قادر بودند یک مزرعه، حاال التحصیل فارغ افراد که طوری به .بودآنجا    درکنم این از نقاط قوت آموزش می
نظام آموزش عالی که  درحالی. خیلی گسترده ولی الاقل یک مزرعه کوچک را اداره کنند درحد نه

  ن در این باره چیست؟ نظرتا. بهره است بیحدی    تاکشاورزی ما از این مهم
گویم که من دو سال در دانشسرای  حاال من فقط برای اینکه جوابی خدمت شما عرض کنم، می  :ش

کشاورزی ورامین کار کردم و درس خواندم و شاید حدود دوازده سال هم در دانشگاهها در رشته کشاورزی 
 کردم و خدمتشان بودم که در سطح درس خواندم و کالس استادهایی را چه در ایران و چه در خارج درک

باور کنید آنچه را که من از کشاورزی عملی یاد گرفتم از همین دوره دانشسرا و از . الملل سرآمد بودند بین
ش این بود که همان چهار کلمه را که از علت. بوده است، ینی که فقط لیسانس کشاورزی داشتندمعلمهمین 

باید  چکار  زمینتهیهتاب هم نداشتیم، که مثالً در زراعت گندم برای چون ک،خواندند روی جزوه برایمان می
 را بردارید که برویم سر زمین، ها  بیلگفت که بروید و میما   بهکرد، خط آخر را که تمام نکرده بودیم، استاد

ه زدم یا بذر چه بذر غالت چ یعنی در سر زمین من اگر شخم می. خواهیم تمرین کنیم همین دو خط را می
چه چیزی راجع به کاشت بذر ات  گفت که در جزوه آمد و می  میمعلمکاشتم،  بذر یونجه چه بذر دیگر می

رفت سراغ یک  انداخت و می  میکار  بهباید برای من بگویی و به این ترتیب فکر مرارا   آننوشته شده است؟
آمد و  بعد باز هم می. تگفت فکر بکن که چه چیزی راجع به بذرکاری نوشته شده اس  مینفر دیگر و

بلندترین قطر  دوبرابر گفتم که عمق کشت باید گفت که راجع به عمق کاشت چه گفته است؟ مثالً من می می
کنی که این چقدر  گفت فکر می گرفت و می اش در دستش می بعد بذر یونجه را با تمام ریزی. بذر باشد
با را   اینچقدر است، دوبرابرش متر، بگو تر، دو میلیم حاال یک میلی. تعیین کن که چقدر استرا   ایناست؟

یعنی خیلی . کبریتی یا یک چیزی اندازه بگیر و حاال تعیین کن که چقدر خاک باید رویش باشد یک چوب
خو که  سپنجرود که آقای مهندس محمود  یادم نمیوقت  هیچمن . برای انواع و اقسام تراکتور حتی .عملی
ایشان برای قدر   آنچهارزمانه،اصطالح   بهداوند سالمتش بدارد برای موتورهایاآلن هم هست و خ …بحمدا

 یصورت  بهخورد و خودش سرِ هم و درست کرده بود  نمیدرد  بهافتاده بود و آنجا ما با آن تراکتور مدلی که
ها بدانم،  نهها و رینگ و پیستون را تشریح کرد که من اآلن اگر مثالً چیزی در این زمی گویا و روشن سوپاپ

ی ها کتابهمه   اینصورت، در غیر این. آموزش عملی داده استمن   بهخو سپنجفقط همان است که مهندس 
عمل،  درحین  در ذهن منکدام هیچدار کردم و یا جزوه نوشتم  خط و عالمتمتعددی که خواندم و زیر

  . اند کارساز نبوده
   که خیلی برای شما ماندگار بوده باشد؟ داریدخاطر   بهدرسی را آنجا یها  درسآیا در  :ن
آن که  صورتی  بهخوب روش کاشت درختان راقدر   آن کاری ی باغبانی و درختها  درسدر …وا  :ش
 .رود یادم نمیوقت  هیچیاد دادند که من ما   به»شطرنجی«یا » تودرتو«یا » کونس کن«گفتند   میزمان
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آمدیم سر مزرعه همه جمع  گفت، بعد می  صدری می مرحوم مهندسسیاه تختهدر کالس روی خصوص  به
هم گچ و این  گفت این داد و می دستمان می کشید و بعد هم چوبی به ک نقشه میشدیم با دست روی خا می

مثالً باید در این یک ردیف، نهال . گیری کنید و عالمت روی خاک بگذارید بروید اندازه، هم ریسمان
بعد . این ردیف را هم باید دیگری بکارد و ردیف دیگر را هم نفر دیگر. زردآلو در این یک هکتار بکارید

نمره شما شش و آن یکی بیست شد و در توضیح . متر سانتیگیری با نوار متر و  کرد به اندازه هم شروع می
 متر عقبی یا طوقه نهالی که متر جلویی، دو سانتی گفت که شما فاصله را خوب نگرفتی، دو سانتی بیشتر می

نمره نداده من   بهی کهطور همینموقع    آنببینید اینها. کاشتی خیلی در خاک فرو رفته است و باید باالتر باشد
آمد و  کاشتیم نهایتاً وی می چون درختان را ردیف ردیف می.کردند  میکار زیادی با ما. کردند یا مرا رد نمی
همه . ط غلط بود، کار همه خراب شده بوداگر درختی در یک خ. سنجید ها را با همدیگر می تمام ردیف

من باید این نهال را عقب قدر   آنبنابراین،. باید درستش کنیای،  آوردند که نهالت را نادرست کاشته فشار می
ها همه  قبول بکند و خطآنجا    درآوردم تا استاد یا نماینده ایشان پایین می، بردم باال می، کردم و جلو می

 نبود که چه  مهموجود دارد؟ حاال این دیگر یادگرفتن مگر بهتر از این راهی برای. شندراست و همه تراز با
 که روزها طوالنی است وقتیماه  خرداد بهار در  ایامدرخصوص   بهها  وقتباور کنید بعضی. ساعتی است

 رفتیم عد میب. شدیم دیگر وقت اذان بود رفتیم و داخل خوابگاهمان می بعضی از عملیات باغبانی میاز   پس
ما از    بعدیها سال. مان را تحویل بگیریم دیدیم که حاال زمانی است که باید برویم کشیک مرغداری میآنجا 

 رفتیم کشیک آشپزخانه را تحویل  میبعد. کشیک گاوداری هم درست شد و به آن اضافه شده بود
من این نظر   به.کردند یت میمسئولبول یت داشتند و باید قمسئولآموزها  در کارهای مختلف، دانش. گرفتیم می

پروراندند و  میکردن  آموزان را برای کار ی دانشمؤثر بسیاربسیار نحو  بهدانشسرا یکی از جاهایی بود که
  . کشیدند برایشان زحمت می

 وروز  دانشسرا بیست کیلومتر بیشتر با تهران فاصله نداشت، ولی شبانهاینکه رغم   بهینی که ما داشتیم،معلم
یا بیا و برویی » پروازی«یا » ماشینی« از آنها دبیر یا استاد کدام هیچ. اسکان داشتندآنجا   در هفته  ایامتمام  در

 اش هم بود و خانه آنجا بنابراین، استاد. ماجراها با ما همراه بودندتمام    درساکن وآنجا    دراینها همیشه. نبودند
  . م داشتیم و خیلی هم خشنود بودیمروزی را همه با ه بود و زندگی شبانهآنجا 

  آموزش عملی در آموزش عالی کشاورزی
هم آنجا    درای بکنید که کنم و شاید بعداً هم شما یادتان باشد و اشاره هم خدمت شما عرض میرا   اینالبته

 بنویسیم، هایی را در گروه کشاورزی ستاد انقالب فرهنگی بودم و قرار بود که برنامهکه   زمانیبگوییم، من در
یک دوره . دانشگاهی در کشاورزی را تبدیل به دو دوره کردیماز    قبلدانشگاهی یا های آموزش پیش دوره
کارورزی و یک دوره دوساله کارآموختگی و در هر دو دوره، برنامه عملیاتی کار در بُنه را ساله  دو

آباد   بعدها در مرکز آموزش کشاورزی علیهم بگویم کهرا   اینالبته. آموزان بُنه دادیم گنجاندیم و به دانش
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 کرده اندازی برای دفتر آموزش کشاورزی وزارت کشاورزی در آن زمان راهرا   آنها کَمین فارس که آلمان
در  .گفتند قلعه  آنجا میگفتند بُنه، می اینجا .داده بودند» قلعه«ان یک آموز دانشگروه از هر   بهبودند، آنها هم

آموز که همگی اهل آن  ای دانش عدهاشتند، مرغ داشتند، زراعت داشتند، باغ داشتند و شان گوسفند د قلعه
 کردند و بعد هم محصوالت را  مییعنی تولید .کردند  یک واحد بازرگانی اداره میعنوان بهرا   آنقلعه بودند

کشاورزی ستاد انقالب یه گروه اول برنامه سان بدین. دادند فروختند یا به مدرسه تحویل می  مدرسه میخود به
ولی . بنابر ایجاد همین نوع عملیات صحرایی در آموزش کشاورزی بود، 1360فرهنگی در اوایل دهه 

توانند  ی اخیر که گفتند مؤسسات میها سالدر که  جایی  آنتا. متأسفانه در جاهای دیگر این وضع عوض شد
اکز آموزش کشاورزی ما در این مملکت در برای خودشان درآمد داشته باشند، با کمال تأسف خیلی از مر

 که کارمندها درست کرده بودند تشکیل دادند و این کارمندان خیلی از  تعاونی یها شرکتدرون خودشان 
آموز باشد که با آن خراب بکند و بسازد و یاد  دانش دراختیار آالت و امکاناتی که باید این اراضی و ماشین

دادند و این   مؤسسه اجاره میخود  بهکردند و یا بودند و کار تولیدی می شرکت درآورده صورت  بهبگیرد،
یت سازمان آموزش مسئولی که من مدت. باشدطور   اینواقعاً باعث ناراحتی و عذاب من شده بود که چرا باید

ن امیدوارم اآل. هم شده استطوری   اینولی بعدها متأسفانه شنیدم که. را داشتم، هرگز چنین کاری نکردم
آموز که تازه یاد گرفته است برود رویش و مشغول کار  که دانشاند  قرار داده آنجا تراکتور را. قطع شده باشد

آموز سوار بشود که نکند خرابش بکند، بلکه راننده  اجازه ندهند دانش اینکه شود و احیاناً خرابش بکند ولی
یک بنگاه کشاورزی است که . نشد مرکز آموزش  اینکهآن شخم بزنند،وسیله   بهتراکتور بگیرند و اراضی را

 به وزارت متعلقصد تا کمتر و بیشتر مرکز آموزش کشاورزی حدود    ازاآلن هم. تواند وجود داشته باشد می
توانند  ان نمیآموز دانشوزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی سابق اگر دیدید که ، پرورش و آموزش

یل کار بکنند، نکند خرابش بکنند و نتوانند درستش بکنند، آن دیگر مرکز  و وساها  ماشینبا این ابزار و
  . بلکه یک بنگاه تولیدی است، آموزش نیست

  اساتید دانشسرا
آیا در بین اساتید دانشسرای کشاورزی مامازن، اساتید خارجی هم بود و اصوالً چنانچه اساتید   :ن

  . دآنها سراغ دارید، ذکر بفرماییمیان    درشاخصی را
ما   به مستقیم و طبق برنامه مصوّب وزارت فرهنگصورت  بهاستادی که بخواهد بیاید آنجا البته  :ش

همان   درولی از مرکز میدانی بنگاه خاور نزدیک در مامازن و. درس بدهد و خارجی باشد، نداشتیم
آنها که  جایی  آنبه، گفتند یمنتها به دانشسرای ما دانشسرا م. شد  میای که دانشسرای ما بود، استفاده محوطه

باغ مالکی خیلی بزرگی بود، شاید از امالک اختصاصی بود که آنها گرفته قبل    ازچون. گفتند بودند باغ می
 مهندس یحیی نام  بهبودند، یک آقایی که بعدها استاد دانشگاه شد وآن زمان مهندس بود و بعدها دکتر شد

یکی از کارهایی که . کردند وی کار می زیرنظر بنگاه خاور نزدیک آن باغ بود و کارشناسان مسئولفیوضات 
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 کردند، کمک به آموزش دانشسرای ما بود، ولی کار بهداشت دهات ورامین را هم آنها میآنجا    درآنها
 وپرورش آموزشکار . داری روستایی را هم داشتند کار عمران روستایی هم داشتند، کار خانه. داشتندزیرنظر 

اسمش روستای موقع    آنیعنی در مدارس همین شهرستان پاکدشت امروز که. ا هم داشتندکشاورزی ر
های روستایی  برای بچهای  داخل آن مدرسه کشاورزی هم مزرعه. بود، مدرسه کشاورزی داشتند» پَلَشت«

آقای دکتر استاد محترم . کردند به آنها هم کمک مینوعی   بهبنابراین،. کالس چهارم و پنجم ابتدایی داشتند
سیّدنیا که تشریف دارد و خدا حفظش کند و بعد استاد دانشگاه ابوریحان شد، ایشان جزو مهندسینی اله  فتح

 آن  بنابراین،. دادند کرد و به روستازادگان درس کشاورزی یاد می  میبود که در آن مدارس روستایی کار
 بنگاه  ازطرفنمایندگی نشسرای ما یک کسی بهدر دا. بودند و خارجی هم در بین آنها بود آنجا کارشناسان

ی بنگاه خاور نزدیک بود که فنهاوس هولدر یکی از کارکنان . »هاوس هولدر« آقای نام  بهخاور نزدیک بود
در که  درحالی، کش بودهمیشه مثل یک روستایی زحمتکردی  اش را که نگاه می لباس و قیافههر زمان سرو

تر از  همیشه لباس ژنده. شلوار و این چیزها ندیدیمو را با کتما وی وقت  یچهعالم واقع یک کارشناس بود و 
رود که یک روزی  یادم نمیوقت  هیچ. تن داشت  ولی همیشه لباس کار بهیعنی ژنده که نه،. لباس ما داشت

های   بیل تا6- 5های بهار بود،  هاوس هولدر را دیدم، عصری بود و بارندگی شدیدی هم بود چون ماه
 هر دلیلی و جوی بکنند و از این کارها و بهها برده بودند تا با آنها زمین را شخم بزنند  دار بلند که بچه پرکاس
 ،...بردن اینها بود تا به نصرا درحال اش جمع کرده بود و  در بیابان جا مانده بود، اینها را بر روی شانهها بیل

البته ایشان . هم مشارکت داشتطوری   ایند و کسی بود کهجوری بو یعنی این.  تحویل بدهدانباردار دانشسرا،
 کرد، مشکالت مدرسه را با بنگاه کرد، تسهیالت فراهم می  کمک می آمد، آدمی بود که در این مزارع می

های  کسانی دیگر هم در رشته. بودآنجا   درایشان. گرفت آالت می گذاشت و وسایل و ماشین میمیان   در
  . مربیان کار کشاورزی بوداصطالح   بهکرد و جزو هاوس هولدر بیرون هم کار می. کردند دیگر کار می

  آورید؟  میخاطر   بهراکسانی   چهها از ایرانی  :ن
کاری یعنی باغبانی ما بود   سبزیمعلمها، آقای مهندس خسرو صدری را که عرض کردم  از ایرانی  :ش

.  بود که خبری از وی ندارمجباریآقای مهندس . اند و رحمت واسعه خداوند شامل او باد که فوت کرده
درس ما   بهشناسی  حشرهایامآقای دکتر بهمن ستوهی بود که خدا حفظش کند، اآلن تشریف دارند و در آن 

مهندس بود و بعداً ایشان استاد دانشگاه ابوریحان شدند و اآلن هم ظاهراً مدیریت درس موقع    آن-دادند می
حیات هستند و خداوند ایشان را حفظ بکند استاد قید    درکبر کسمایی که اآلن همآقای مهندس ا. دهند می

شناسید، دکتر  آقای دکتر بهنیا را هم که می. ایشان هم بسیار استاد خوبی بود. درس دامپروری بودند
  . دادند و خداوند ایشان را هم حفظ کند  میمحمدرضا بهنیا که درس زراعت

   دانشسرا بودند؟ ایشان مدرّس موقع آن    :ن
 و التحصیل فارغگویا از دانشکده کشاورزی کرج ] 1333[سالی که ما وارد شدیم همان   در ایشان  :ش

 .کردند  در تدریس درس زراعت کمک میجباریدر دانشسرای ما استخدام شدند و آمدند و به مهندس 
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 درسحین    در مکرراًها مدت رود که ابتدای درسش را هم که با ما شروع کرد، تا یادم نمیوقت  هیچ
 کند قرار نیست که باز هم زارع ایرانی که هزاران سال است با گاوآهن قدیمی و کهنه کار می«: گفت می

  طوری  اینخواست یعنی کارش را می» .زند حاال تراکتور آمده است و بهتر شخم می. ادامه بدهدطور  همین
  . جا بیندازد

ما   بهآقای ادهمی بود که.داد  آالت کشاورزی می درس ماشینما   به کهخو سپنجآقای مهندس محمود 
. اش هم تابع کتاب نبود داد و درس انگلیسی درس انگلیسی میما   بهآقای صائب که. داد شیمی درس می

ای تنظیم کرده بود که  یک صفحه. کاری در منزل مثالً باغچه، ی برای کشاورزی داشتخصوص  بههای متن
این متن کردن  برگفت که از امشب شروع به از می. مکردی حفظ میرا   آن، ما هم بایدنوشت می پای تخته

 مثالً. پرسم  میبعد هم هجی همه اینها را از شما. پس بدهیدمن   بهخوب حفظ بکنید و بیاییدرا   اینباید. کنید
 درمورد س بعددر. کردیم  بود اینها را باید حفظ میvegetable gardeningمان که اولدرس همان   از

ها که کسانی از کشورهای خارجی  بعضی وقتت. عملی بودمان  یعنی همه مطالب آموزشی. مرغداری بود
پرسیدند، که مثالً چطوری؟ یا  آمدند و از ما یک چیزی به زبان انگلیسی می می آنجا برای بازدید به

ها را برایش  که یکی از آن متنپرسد، بل کردیم که وی چه می  است؟ ما دیگر گوش نمیطور  چهات زندگی
حاال ممکن بود از کس دیگر . گفت خداحافظ کرد و بعد هم می آن طرف هم تا آخر گوش می. خواندیم می

این بود که . بپرسد و او هم همین را برایش بخواند یا ممکن بود که فرض بفرمایید دامپروری را برایش بگوید
 ازجمله، های دیگری هم داشتیم و معلم. دادیم ب هم پس میآنها را هم ما خوب یاد گرفته بودیم و خو

ما   بهآقای بحرینی هم بود که. ما بودشناسی  تربیت و روان و ای محمود مشکاتی دبیر دروس تعلیممرحوم آق
 انجمن اسالمی هم داشتیم که آن زمان تحت هدایت ایشان بود و ایشان اداره. داد تعلیمات دینی درس می

های  از بچهای  انجمن اسالمی عده ازطریق یعنی در آن زمان. مای ما برای امور اسالمی بودکرد و راهن می
خیلی مقیّد بودند، انجمن تشکیل داده بودند و حقاً و انصافاً که   آنهاییمسلمان جمع شده بودند و برای

گفتند که ما  میها  خیلی از بچه آنجاکه تا. دیدند تسهیالت خیلی خوبی برای ماه مبارک رمضان تدارک می
 این نبود که سحری. بخوریم» گیرها روزه«خواهد که روزه بگیریم که از این سحری و افطاری شما  دلمان می

سحری، آشپزخانه برای ما دایر  .یک چیزی بدهند و بگویند بروید درآن اتاق در رختخوابتان بخوریدما  به
 نفر 30گرفتند  روزه میکه   کسانیمثالً جمع. آموز بود دانش آنجا  نفر500حاال فرض کنید نزدیک به . شد می
. از اساتید دیگر، کسی را خاطرم نیست.کردند  نفر واقعاً امکانات فراهم می30برای افطاری و سحری این . بود
که   زمانیالبته رئیس آن مدرسه هم تا. کرده بودند کار این وقف را خودشان واقعاً بودند آنجا که کسانی همه ولی

سرپرست  کوش آن زمان بود و و سختزاده بود که جزو فرهنگیان مشهور  ما بودیم، آقای محمدعلی نقیب
 روزی هم آقای منصور خموش بود که مشخصاً ورزشکار بود و امور ورزش دانشسرا را هم سرپرستی شبانه
 ما بود، شاگردی هملو که شاهبداغاله  فتحاست که آقای شاهبداغلو، برادر بزرگتر آقای ذکر   بهالزم. کرد می

خوبی   بهتوانم  میالبته امروز. داشت برعهده گیر و پیجدی طور  بهیت تدارکات و کارپردازی دانشسرا رامسئول
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 نبود، امور این دانشسرا ایام در آن زاده نقیب محمدعلی درک کنم که اگر مدیریت منسجم و صمیمی مرحوم
  .شتگان شاد و تندرستی زندگان نیز پایدار بادروان همه درگذ. شد  نمیبه آن خوبی اداره

  ی روستاییها دبستان
شناسی  آسیب درخصوص سحابی در مطلبی …آقای دکتر، در جایی خواندم که مرحوم دکتر یدا  :ن
داشت از  برعهده ریاست اداره فرهنگ تهران راکه   زمانی و1320 اشاره به بازدیدش در دهه،وتربیت تعلیم

یی که کامالً تمیز و بدون استفاده ها  بیلآنجا   درکند که و یا روستایی در ورامین مییک مدرسه کشاورزی 
 نماید که این  میمانده بودند به دیوار حیاط مدرسه تکیه داده شده بودند و از مشاهده این وضع ابراز تأسف

   .شدند شدند که کامالً صیقلی می آموزان استفاده می توسط دانشقدر   آن بایدها بیل
 دانشسرا یعنی فعالیت تأسیس شد و من در دوره سوم 1331دانشسرای کشاورزی مامازن در سال   :ش

مهندس که   زمانیطول تاریخش الاقل تاتمام    در آنجامن حتم دارم که.  وارد دانشسرا شدم1333سال 
ه چون این کاست   ممکنحاال. نخورده نماندند و به زمین گذاشته نشدند  دستها  بیلصدری بود هرگز

ی ها دبستانهمین   بهتأسیس دانشسرای کشاورزی مامازن بوده است، ایشاناز    قبل و20 مربوط به دهه قول نقل
ی تمیز و قشنگ را که ها  بیل.رفته باشند، خواندند ی چهارم و پنجم باید کشاورزی میها سالروستایی که در 
 آنقدر زیبا ها  بیلاین. کردند  توزیع می4 اصل وقرمز بود هم قطعاً بنگاه خاور نزدیکاش  یک قسمت دسته

مدارس ولی تاریخ ورود این قبیل ابزار به . خواست آنها را در خاک بزند بود که اصالً کسی دلش نمی
  . بوده باشد 4 اصلتأسیساز    پس، یعنی30کشاورزی شاید مربوط به دهه

  ن شاخصالتحصیال فارغ
فرمایید که مدرسه مامازن در   است و شما می1325 این بازدید  باشد، چون سال وقوعطور همینباید   :ن
 افراد شاخص و برجسته زیاد بودند  آنجا،آموزان دانشمیان    درآقای دکتر، مطمئناً.  تأسیس شد1331سال 

  .  نامی برده نشودعدهحیف است از این . که بعدها در مصادر مهم قرار گرفتند
ای که از مامازن  چند دورهبین    ازدمت شما عرض بکنم که من خ آنجا،آموزان دانش درمورد  :ش
رسیده باشد، فقط  مدیرکلی توانم بگویم که کسی به مقامی باالتر از  من میندرت  به شدند،التحصیل فارغ

ولی . از توصیه نبوددور   بهدر شرایط عادی وهم   آن انقالب معاونت وزیر داشتیم کهاز    پیشیک مورد
صحنه عملی بوده و یک کار مفیدی برای عمران روستایی، توسعه کشاورزی،  هرجا هخواهم بگویم ک می

درآن جمع، شما  ًاینها انجام شده است قطعا بالیای طبیعی و جنگ واز    بعدیها بازسازیبازسازی روستاها و 
دادند،  یم میتعلآنجا    درکه  کسانیدهد آن یعنی این نشان می. دیدید ن مامازن را میالتحصیال فارغیکی از 

. اصالً این منیّت را نداشتند. بیاورنددست   بهواقعاً تعلیم ندادند که چگونه پست بگیرند و مدیریت بکنند و مقام
از    بعدن مامازن کسی را داشتیم کهالتحصیال فارغالبته جزو . فقط یاد گرفته بودند که چگونه کار بکنند
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خوابگاه نیز  د و هممن بو همکالسی اًاتفاقافت و او هم که انقالب به مقام معاونت وزارت کشور هم دست ی
ایشان .  عضو شورای نگهبان هم بودها سالای بود که  بودیم و دوست نزدیک من بود مرحوم سیدرضا زواره

 بود و بعد معلمی مدتایشان . های ما بودند که البته خیلی زود از جرگه این افراد هم خارج شدند ای دوره هماز 
ی توسعه کشاورزی و ها یتفعال به متعلق لیسانس حقوق گرفت و در کار وکالت وارد شد که خیلی رفت و

البته چند وقت قبل یکی از .  یا فرهنگ آن زمان بودوپرورش آموزشاوایل کار در  اینکه ضمن. روستایی نبود
گفت که  ن بود، می ما در دانشسرای ماماز همکالسودوره   همدوستان من، آقای مهندس احمد منتظری که

کردیم  ی با یکدیگر در یک اتاق زندگی میمدتای ما در ده داورآباد گرمسار   با رضا زواره30دههدر اواسط 
  . هر دو مأمور عمران روستایی بودیمآنجا    درو

  دانشگاه ابوریحان
  . دهد که ایشان در حوزه عمران روستایی هم کار کرده بودند این نشان می  :ن
دیپلم کامل رفت و بعد هم دنبال   بهیالتحصیل فارغاز   پس.اولی ها سالهمان    درنتها شایدم. بله  :ش

 ولی بقیه. زمینه ادامه دادهمین    دردفتر وکالت دایر نمود و بعد همهم   آن وارد دانشکده حقوق شدوبه دنبال
ی امور آموزشی، ترویجی و در هر صحنه عمل هرکدام توانم بگویم که عموماً ن مامازن را میالتحصیال فارغ

 درآن مجمع از. گذاشتندجا  بهی بودند و از خودشان خیرمؤثرعمران روستایی که حاضر بودند، افراد 
ن بازنشسته که ما در چند سال پیش در مامازن تشکیل دادیم و افراد آمده بودند و دور یک میز التحصیال فارغ

 ماکه   زمانیآن، نشسته بود، گفتیم که آقای رئیس دانشگاهبزرگ نشسته بودیم و رئیس دانشگاه آن زمان هم 
  .  نه دانشگاه  بود ودانشسرا اینجا  بودیم،آموز دانشاینجا 
  . اآلن هم ظاهراً دانشگاه نیست و مجتمع آموزش عالی است  :ن
انشگاهی د. قبالً دانشگاه بود و اسمش دانشگاه ابوریحان بیرونی بود. اآلن تبدیل به مجتمع شده است  :ش

 دوره لیسانس و  آنجا،آمدند سپاه دانش و ترویج می. بود که اسم آن قبالً دانشگاه سپاهیان انقالب بود
بعدها تبدیل به دانشگاه ابوریحان شد که بخشی از آن شامل دانشگاه علّامه . گذراندند  می رالیسانس فوق

این دانشگاه  اینکه انقالب برایاز    بعد. استدانشگاه پیام نور پیوسته بخشی هم به. طباطبایی فعلی شده است
استادهایش رفتند و تعدادی هم کنار گذاشته دلیل آنکه   به.را تضعیف کردند اینجا ای عده، به شهر برود

ما در ستاد انقالب فرهنگی بودیم، خدا خیرش بدهد، که   زمانیآن.بودشدن  نابود درحال به این جهت. شدند
 مسئله جی را که رئیس دانشگاه تهران و آقای دکتر غالمعلی افروز هم معاونش بود،آقای دکتر ابوالقاسم گر

 ستاد به دانشگاه تهران پیشنهاد  ازطرفرشته کشاورزی داشتیم،آنجا    درچون ما. دانشگاه ابوریحان مطرح شد
یمه دانشگاه ضمرا   اینشماکه  است  ایناست و بهترین شکل ممکنشدن  نابود درحال شد که دانشگاه مامازن

 اینجا ای که بنده هم بودم، قبول کردند و همین آقای افروز در جلسه. تهران بکنید و آنها هم قبول کردند
یکی رشته کشاورزی . کار این مجتمع دانشگاهی جدید با دو رشته کاردانی شروع شد.نجات پیدا کرد
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.  داردمتعددهای  ده است و دانشکدهحاال توسعه پیدا کر …الحمدا. ی و یکی هم رشته بهداشتفنعمومی و 
مثل   آنجا،خیلی از استادهایاما . مجتمعی است که جزو دانشگاه تهران است و وضع خوبی پیدا کرده است

  . اند آقای دکتر داریوش مظاهری به کرج رفته
ن بازنشسته مامازن را با ریاست وقت دانشگاه ابوریحان شرح التحصیال فارغآقای دکتر جلسه   :ن

  . دادید یم
 مثالً صحنه و کنگاور زده دانید بازسازی روستاهای زلزله  میبله، در آن جلسه به ایشان گفتیم که آیا  :ش

طرح آبیاری مثالً . شما بگوییم توانیم اینها را به  دادند؟ میانجامکسانی   چهو فارسینج سنقر کلیایی و نهاوند را
 فرض بفرمایید که برنامه مبارزه با. شما بگوییم توانیم به ند؟ می دادانجامکسانی   چهفرض کنید فالن منطقه را

 اند؟ انجام دادهکسانی   چه اصالحات ارضی را در فالن مناطقاند؟ انجام دادهکسانی   چهسوادی فالن جا را بی
. ادی خیلی زیها بحثای طوالنی و  اینها همه هستند و دارای سابقه …ا  این نوع افراد اگر بخواهید، بسماز
 بود رئیسبخواهم بگویم آن نماینده مجلس یا وزیر و  اینکه ولی. اند کرده چکار توانم برایتان بخوانم که می

ای  کنم شمّه ایشان خیلی خوشوقت شد و بعد گفت که خواهش می. نه ما از اینها نداریم، ها حرفو از این 
یک دوره دوساله بوده  اینجا گفتیم. رد کتشکر برد و خیلی هم لذتکنم و خیلی  بگویید، من استفاده می

. بودند اینجا آبی و گرفتاری و مصایب و مشکالت زیاد محرومیت و بیعین    دراین افراد هم دو سال. است
فرمایید، سمت استادی دانشگاه دارند،  از اینها که شما مالحظه می هرکدام اآلن هم. شدندجوری   اینولی

از باب خدمتی که  هرکدام .هم دارندتاجر شان  اس دارند، در بین و کارشنمربی و دبیر و متخصصسمت 
بهترین آموزشگاههای ایران . بعضی از اینها آموزشگاه دارند.  این مملکت هستندموفقتوانند بکنند، افراد  می

رئیس دادگاه و یا رئیس دادگاه خانواده در سطح استان تهران و در . یا بهترین وکیل. اینهاست متعلق به
دکتر صبوری و الیاس ، چون دکتر ریاضیهایی  ی چهرهالملل بین و یا در سطوح ملیاصب دیگر در سطوح من

 چنین  ایناینها.  علوم باغبانی کاربردی در کانادامتخصصاسداللهی در امریکا و مهندس احمد منتظری 
   در بینها حرفاین ی مجازی و تشریفاتی و از ها شغل وگرنه .همه هم اهل کار هستند. یی هستندها آدم

  . نیستاینها 

  دانشگاه عالمه طباطبایی
آقای دکتر ظاهراً بسیاری از اساتید شاخص دانشگاه عالمه طباطبایی نظیر آقای دکتر مرتضی فرهادی   :ن
خود به این موضوع اشاره » واره«مقدمه کتاب چون ایشان در.ن دانشسرای مامازن هستندالتحصیال فارغهم از
   .اند نموده

کنم که منظور ایشان همان دانشکده یا دانشگاه  شود که حاال یادم نیست، ولی فکر می عرض می  :ش
بعد . دانشسرای کشاورزی بود آنجا 1336 شدیم تا سال التحصیل فارغما اینکه از    بعد.سپاهیان انقالب باشد

ولی . رکز آموزش کشاورزی شدتبدیل به مآنجا بعد   به1346از سال . شدساله  دبیرستان کشاورزی با دوره سه
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ایجاد سپاه دانش، دیدند که بعضی از این از   پس سال2-3، سپاه دانش درست شد، 1342در سال که   زمانیاز
 دانشکده سپاه نام  بهای درست شد دانشکده.  بدهندتحصیل ادامهکنند و باید  سپاهیان دانش خوب کار می

 سال درس 3رفتند به آن دانشکده  شد، می ان تمام میدوره خدمتشاز اینکه    پسافراد سپاهی. دانش
که   زمانیبعدها گویا.  سال ادامه پیدا کرد2-3این روال . شدند گرفتند و دبیر می خواندند و لیسانس می می

تبدیل به دانشکده سپاهیان انقالب کرد تا تنها برای سپاه را   آن،شد آنجا رئیسمرحوم دکتر امیر بیرجندی 
های آن کشاورزی و  وسپاهیان ترویج و آبادانی و بهداشت نیز بتوانند وارد شوند و به رشتهدانش نباشد 

تواند دانشکده  چند تا رشته دارد، دیگر نمی اینجا بعد گفتند حاال که. بهداشت و پزشکی را هم اضافه کردند
الب بود که غیر از سپاهیان، تا زمان انقالب اسالمی هم اسمش دانشگاه سپاهیان انق. باشد، باید دانشگاه بشود

  آنجاهای یکی از رشته. ها را هم توسعه دادند رشته. بشوند آنجا توانستند وارد  میداوطلبان و افراد دیگر هم
  . انقالب اسالمی هم داشتیم مهندسی عمران روستایی بوداز   بعدتا این اواخر و تاکه 

 سیف، اکبر علیم اجتماعی آن، مانند آقای دکتر علوم تربیتی یا علوهای  کنم در یکی از رشته فکر می
 دانشکده اولتربیتی، آقای دکتر مرتضی فرهادی نیز جزو کسانی باشد که دانشجوی دوره شناسی  استاد روان

آن اوایل که . کرده است  میدانستند که آن دانشسرا چه بوده و چگونه کار  میایشان. سپاه دانش بوده باشد
پیشرفته بود که قدر   آنمنتها آن امکانات. کردند امکانات دانشسرای ما استفاده میمان ه   ازاینها وارد شدند

انقالب بود که شروع کردند و این از   بعدیها سالدر .داد  میبعدها به نیازهای دانشکده و دانشگاه هم جواب
و ازهمان اساتید پیشین تأسیسات همان    ازقبالً نداشتند و وگرنه ی فعلی را برای آنها ساختند،ها ساختمان

  . کردند دانشسرا استفاده می

  بورسیه سازمان ترویج کشاورزی
آیا این با رضایت . کسب دیپلم ناقص، بورسیه سازمان ترویج کشاورزی شدیداز    پسشما گفتید که  :ن

  خودتان بود؟ 
  . بله، همه آرزومند بودیم  :ش
  شما گفتند؟  پس به  :ن
 یا سال دوم بودم، اولدانشسرا سال همان    دررود که وقتی من یادم نمی. ندبا ما مصاحبه کرد. بله  :ش

انتخاب کرده بودند، مصاحبه کردند و مطمئن شدند که قبل    ازکه  کسانیی از سازمان ترویج آمدند و باهیئت
  . ما عرضه و قابلیتش را داریم که به مسلک مروجی درآییم

  ن باشد، نبود؟  خودتااطالعپس به این شکل که بدون   :ن
گفت که  رفت می خواست، می هم نمی هرکس .با رضایت خودمان بود. نبودطوری   این.نه، نه، نه  :ش
  . وپرورش آموزشرفت  کردند و می اسمش را حذف می. خواهم من نمی
  رفت بنگاه عمران؟  یا می  :ن
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 تحصیلی کمتر داشتند و دوره کسانی بودند که مدرکها  آن قبلی.  بنگاه عمران هم اضافه شد بعداً  :ش
شروع به جذب ها  ولی بعداً بنگاه عمران از میان ما دیپلمه. گرفتند آنها دیپلم نمی. دیده بودندساله  یک

  . یعنی با سازمان ترویج رقیب شد. نیروکرد
  کردند؟  پرداخت میشما   بهآیا پولی هم برای این منظور. پس شما بورسیه سازمان ترویج شدید  :ن
 دانشسرا یا وزارت خود  بهیک پولی اینکه مثل. کرد پرداخت نمیما   بهخود سازمان ترویج پولی. نه  :ش

ی و کشاورزی مقدماتدر خود وزارت فرهنگ قانونی برای همه دانشسراهای . کردند فرهنگ پرداخت می
ک جیره قند و شکر ی. دادند توجیبی می  تومان پول6-7ماهی . دادند وجود داشت که سالی دو دست لباس می

 منتها به آن. شهریه هم که اصالً وجود نداشت. دادند میما   بهاینها آن چیزهایی بود که. دادند و صابون هم می
پول . شلواری داده بودند و  پارچه کت، لباسعنوان  به وارد شده بودند،1332 و 1331ی ها سالدر که  کسانی

پارچه . های وطنی و شاید کازرونی اصفهان بود  هم از پارچههاوشلوار کتهمه . دوختش را هم داده بودند
گفتند که اینها کارمند دولت  چون می.  درست کرده بودندوشلوار کتاینها . راه سبز یشمی پشمی بود و راه

منتها آن سالی که ما .  یا مروج بشویممعلمما هم قرار بود که . هستند و بعداً در خدمت دولت باید باشند
اینها . خورد  به چه درد اینها میوشلوار کتدانم یک کسی آمد و گفت که  مشغول شدیم، نمیآمدیم و 

.  چیست؟ لباس کار به اینها بدهیدوشلوار کت. کنند کار می اینجا وروز شبخواهند کار بکنند، اینها  می
ربازها و از جنس نخی خورد و مثل لباس س  میاز همین شلوار و بلوز کار که دکمه، 33سال همان    ازبنابراین،

  . دادند میما   بهدر این دو سال که من در دانشسرا بودم از این لباسها. دادندما   بهضخیم بود
  با شما مصاحبه کرد؟ شدن   سازمان ترویج برای بورسیه ازطرفکسی  چهآید که خاطرتان می  :ن
فرد چاقی . د که آشوری بوداسحاق یوناتان کسی بو. کنم که مرحوم اسحاق یوناتان بود فکر می  :ش

  . ی بودنیت  باحسنبسیاربسیارآدم . کرد داره می دال را ا4باشگاه . بود
  . اید تان از ایشان نام برده شما در کتاب چاپ ارومیه  :ن
آمد و در آن جلسه که  ایشان جزو آن کسانی بود که می. ام نام کردهبله در آن کتاب از ایشان ذکر  :ش

اینها نگاه . حقیقت بود که ما بیشتر شیفته اخالق خود وی شده بودیمرو و با رد خوشاین مقدر   آننشست، می
خورد  شان میدرد  بهکسی  چهتوانستند بفهمند که کردند و خیلی زود می  تا سؤال می4کردند به قیافه فرد و  می
 از این انتخاب من خیلی مرحوم یوناتان اگر یادم باشد و صحیح گفته باشم، شاید.مند است عالقهکسی   چهو

کنگاور  درکه   زمانیخصوص  بهآمدم و چون بعدها هم که من به سازمان ترویج می. خوشحال شده بود
آمد، ما خیلی   میکردم و مرحوم یوناتان برای بازدید از باشگاههای جوانان روستایی  کارآموزی می

  . اضی بودندمعلوم بود که از حسن انتخاب خود ر. لطف و محبتش بودیممورد

  کارآموزی در سازمان ترویج کشاورزی
  آقای دکتر، شما را برای دوره کارآموزی ترویج کجا بردند؟   :ن
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.  شدیم، یکی دو ماه ما را چرخاندندالتحصیل فارغ که ما از دانشسرا 1335 سال شهریورماهدر آخر   :ش
شدیم و تا آن زمان،  وزارت کشاورزی می بودیم که با مدرک دیپلم وارد اولعلتش هم این بود که ما دوره 

تحصیالت دیپلم که همه بخواهند  نفر آدم با 30-40 نفر یا 60با استخدام وقت  هیچدر سازمان ترویج 
برای سازمان ترویج که تا آن زمان اعضای خودش هم    آن.دفعه مشغول کار شوند، برخورد نکرده بودند یک
 خود دولت که درحالیگذشت،  ای می بنابراین، برای ما باید مصوبه. ردک کارمندان موجود تأمین میبین    ازرا

ی مدت. کردند آنها باید تأمین اعتبار می.  حساب عملیات مخصوص بودمحلهم تأمین پول نکرده بود، بلکه از 
ار پیش  خودکصورت کار به  اینی بعدها سالالبته . طول کشید تا اینها مکاتباتشان انجام شد و کارها راه افتاد

با .  داشتیمStep و Gradeما . ای بود ی هم ما را استخدام کردند که تابع قانون استخدام ویژهنحو  بهرفت و
. رفتیم دادند و باال می  می ارتقاstep ، stepکردند و بعد هم ی را استخدام میفنهای   ویژه دیپلمهGradeیک 

 اولدر جلسات . ، کالس ما در تهران تشکیل شد1335 سال ماه دی 15 یا اولکنم که از  ، فکر میهرحال به
ایشان هم خیلی جدی بود و نسبتاً . داد درس می) مهندس جعفر راثی آن زمان(دوره ما مرحوم دکتر راثی 

رود که  یادم نمیوقت  هیچ. کردند ولی خوب کسان دیگری هم بودند که به ایشان کمک می. گیر سخت
باغبانی را . داد  درس می-حیات هستند یا نهقید    دردانم نمی  که- معیدرس زراعت پنبه را آقای مهندس ال

آمدند   میی مختلف را اساتیدها  درس.1داد  باغبانی بود درس میمسلمآقای مهندس عباسعلی منیعی که استاد 
 )شاید آقای کلسی یا هِرن(داد و کارشناسان خارجی  ترویج را خود دکتر راثی درس می. دادند و درس می

ما سه ماه را در تهران دوره نظری دیدیم . دادند ی مختلف میها  درسما  بهآمدند و  میوبیش کمم بودند که ه
  .  فشرده صبح و عصر بودصورت  بهکه

   دوره کجا بود؟ محل  :ن
ساختمان  آنجا .زارنو از انقالب فعلی هم وجود دارد در ابتدای خیابان اللهاکنون   همساختمانی که  :ش
یعنی هم کتابخانه بود، هم . ش سالن ترویج بود و دونبش و کتابخانه هم بوداولطبقه .  بودای قهطب چهار

  .  ماکالس  همنمایشگاه و
___________________________________  

 از خبر درگذشت ایشان مطّلع شدیم و دکتر شهبازی در تسلیت به اهالی توسعه کشاورزی و عمران روستایی 1385ماه  در دهه سوم بهمن. 1
  : نوشتچنین 

  اهالی توسعه کشاورزی و آبادانی روستاهای ایران
های توسعه کشاورزی و عمران روستایی ایران، شادروان استاد گرامی جناب آقـای مهنـدس                ت یکی از معمارانِ ممتازِ برنامه     گذشدر

های  ن در ایران، که در عرصه     بانیِ نوی تنها در عرصه گسترش باغ     یادگارهای آن مرحوم نه   .  نماید عباسعلی منیعی را تسلیت عرض می     
ایـرانِ عزیز،بـرای شـیفتگان      گذاری سازمان عمرانِ دشتِ زرخیز جیرفت و سایرِ مناطق جنوب شـرقی و جنـوب                 وسیعتری چون بنیان  

پیـشگاه حـضرت احـدیّت بـرای آن         از  . نـشدنی اسـت    زدنی و فراموش   و عمران و آبادانی روستاها، مثال     های توسعه کشاورزی     برنامه
  . اد طلب مغفرت داردی زنده

                                                               دکتر اسماعیل شهبازی
                                                             گروه آبادانی روستاها

  بهشتی، پردیس زیراب                                                               دانشگاه شهید 
   1385ماه  ششم بهمن و                                                               بیست
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  بود؟  آنجا سازمان ترویج در آن زمان،  :ن
در آن سال که ما . یک آپارتمان کوچک با سه اتاق سازمان ترویج بود درقالب و آنجا طبقه دوم  :ش

حاال آقای دکتر راثی، کجا بود و کی .  بهروش، سرپرست سازمان ترویج بودالدین ضیاءدس رفتیم، آقای مهن
بنابراین، درس را . ایشان بودند و بعد دکتر راثی آمده بود اینکه ولی مثل. دانم آمد یا چه سمتی داشت من نمی

دیدیم که   شروع بشود، میها اینکه کالساز   قبلرفتیم، ولی ابتدای کار که ما می. دکتر راثی با ما شروع کرد
یعنی . کرد بهروش یک مجله هم طبع می.  و خوبی بودنام خوشایشان مرد بسیار . ست آنجاضیاءالدین بهروش

کنم  فکر می. نامی داشتچنین   یک. مجله آبادی، آبادانی یا آبادانی روستانام  بهشد  چاپ می1327از سال 
بعداً هم آقای . دادند  میو کار ارزشمندی را هم در آن وقت انجامباید داشته باشم را   آنهایی از که نسخه

پدر همین دکتر پرویز وجدانی  ،وجدانیاله  مهندس جعفر راثی آمد و معاونش هم آقای مهندس مشیت
 آنجا از کارشناسانی که.  بانک ژنتیک گیاهی در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بودمتخصص

 آقای مهندس حسین امین مدنی بود، صدر بود،آقای مهندس رجبی بود، الدین بنی س شجاع آقای مهند بودند،
البته بعداً مهندس منوچهر معرفت هم اضافه شد که . اسحاق یوناتان بود. آقای مهندس مجدالدین هاشمی بود

  . خدا رحمتش بکند
  . یددید ی کشاورزی هم میفندروس ترویجی، دروس بر   عالوهبه این ترتیب،   :ن
مثالً مطالبی که مهندس . گذراندیم نکات جدید را میاصطالح   بهدروس تکمیلی کشاورزی و. بله  :ش

زیرا . توانستند بگویند گفت، این مطالب را حتی مهندس صدری در کالس دانشسرا نمی منیعی در باغبانی می
آخرین ، )االصل لبنانی(ر ایران  فائو دآقای مهندس منیعی با کمک آقای دکتر حلیم نجار، کارشناس باغبانی

. ی داریم، رفع شودکسر و کمگفتند تا اگر   می تکمیلیصورت  بهاین مطالب را. گفتند ها را می و نکتهها  یافته
  . دادند میما   بهبعد هم نشریاتی. خیلی سؤال و جواب بود آنجا کردند چون بعد سؤال می

  کردید؟  چکار اتمام این دوره شما از  پس  :ن

  ین نمایشگاه کشاورزیولا
 ایامی که استخدام ما در سازمان ترویجهمان    دردوره ما در دانشسرا تمام بشود واینکه  از  قبل  :ش

پارک جاللیه همان جایی . ین نمایشگاه کشاورزی ایران هم در پارک جاللیه تشکیل شداولبود، جریان   در
یک بار آنجا  یناولبرای . دوانی جاللیه بودیدان اسبم آنجا تمام. پارک الله نام دارد حاضر درحال است که

  . تقریباً سردمدارش هم سازمان ترویج بود. نمایشگاه کشاورزی درست شد
  کردید؟  ایامی که شما کارآموزی می همان  در  :ن
آید که  من یادم می. بود1335یعنی در شهریور و مهرماه سال . هنوز کارآموزی ما شروع نشده بود  :ش
 شاه ایران بود و با همدیگر آمدند مهمانجمهور لبنان بود  رئیسموقع    آنل شمعون کهفتتاحش هم کامیبرای ا

  . و نمایشگاه را افتتاح کردند
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   تشریف داشتید؟ آنجا شما هم  :ن
 راه اولاصالً کسی مثل ماها را روز . را افتتاح کردند آنجا نبودم ولی اینها آمدند و آنجا نه، من  :ش

 دیدیم که این نمایشگاه متعلق به سازمان ترویج است و ما هم قرار است ما وقتی می اینکه ضمن. ددادن نمی
آید که  من یادم می. کردیم  میآن و آوردن و بردن وسایل کمککردن  استخدام شویم، برای فراهمآنجا   در

کاری برای که   کسانیهکردیم، دائم مترصد این بودیم که ب وقتی برای کارمان به سازمان ترویج رجوع می
دادند که در نمایشگاه بچینیم و ما هم  نشریه میما   بهآنهاعنوان مثال،  به. دادند کمک کنیم نمایشگاه انجام می

  . کردیم گفتند، عمل می آنها می هرچه انتظاری داشته باشیم، اینکه بدون
ی دکتر راثی شروع ها کالسویج از آقای دکتر، به این ترتیب آشنایی شما با ادبیات ترویج و کار تر  :ن
  نیست؟ طور   اینشد،

  . درست است  :ش
  کردند؟  آید که دکتر راثی راجع به چه مسائلی سر کالس صحبت می خاطرتان می  :ن
  . کرد ی ترویج صحبت میها  روشدکترراثی بیشتر راجع به اصول و …وا  :ش
  خود ایشان در رشته ترویج تحصیل کرده بودند؟   :ن
 های مختلف ولی دوره. ن دانشکده کشاورزی کرج بودندالتحصیال فارغایشان از . کنم فکر نمی، نه  :ش
 قبالً شاید در. زبان و قدرت بیان هم داشت. دیده بود 4 اصلزمانهمان    در وزارت کشاوزریازطرف
 زیاد مقدار  بهنظرمنایشان به . شدکار   اینواردهرحال   به.دانم، شاید نمی. کرد دفع آفات کار میکل  اداره
 گفت  برگزار کرده بود و خیلی از مطالبی که ایشان می1هایی بود که کلسی  تعلیمات و دورهتأثیر تحت

 کرده بود و خیلی خوب هم تکمیل و هم بیان وتحلیل تجزیهآورده ودست   بهاتی بود که از آنهااطالعهمان   از
ریزی چیزی  مدیریت، سرپرستی و رهبری و برنامهآید که راجع به مباحث  من خیلی یادم نمی. کرد می

الفبای کار بودکه ایشان تعلیم  درحقیقت اصول. بیشتر راجع به اصول بود .مطلب نبود. صحبت شده باشد
ما  هرجا ،ها  زماندر آن.  بودطور همینجا  همه. پرداخت  میی ترویجیها  روشداد و در تکمیل آنها، به می

  . ریزی ترویج صحبت بشود آمد که راجع به برنامه کم پیش میای داشتیم، خیلی  یک دوره

   به ادبیات ترویجریزی برنامهورود مقوله 
. ریزی را در ترویج مطرح کرد، خود بنده بودم مبحث برنامهکه   کسیشاید اگر بخواهیم اینها را بررسی کنیم

 الدین   با مرحوم مهندس کمال1349ن ای در تابستا یعنی سالی که من تزم را نوشتم و به ایران آمدم، جلسه
الحاج لبنانی  فوزی وقت سازمان ترویج بود، داشتیم و استاد راهنمایم آقای دکتر محمد مدیرکلموسوی که 

آقای موسوی از من پرسید که راجع به چه چیزی . ایشان هم به ایران آمده بود. هم بود که خدا حفظش کند
 ترویج program planningکرد که موضوع تحقیق   برایش تشریحاجالح فوزیآقای . خواهم تحقیق کنم می

___________________________________  
1. Lincoln David Kelsey 
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 مقدار  به راجع به اصول و  همهاولی ها  قسمتولی آن.  جا افتادتدریج  بهریزی ترویج است و بعد هم برنامه
همه اینها را از تجربیات دکتر  آنکه چه.  هم عمدتاً نمایش نتیجه و طریقه بودها  روش. بودها  روشزیادی
 استاد ترویج دانشگاه 2درسی و یا از کارگاههای آموزشی آقای پروفسور واردهای  در کتب و جزوه 1ناپ

  . امریکایی بیروت یاد گرفته بودیم

  تأکید بر صداقت 
   شیفتگی شما را به ترویج بیشتر کرد؟ ها کالسکنم این  فکر می   :ن
در کار . خیلی آدم مسلطی بود. ر بودولی خوب آن احاطه دکتر راثی هم خیلی مؤث.  بلهها کالس  :ش

  . خودش خیلی مسلط بود
  کردید؟  چکار بعد  :ن
مان تمام  ما وقتی دوره. تواند مفید باشد نظرم می ه من دو تا خاطره هم بگویم که بهحاال بد نیست ک  :ش

حاال یا . تهیه کنیدبه مناطقی که برای شما تعیین شده است، بروید بلیت اتوبوس رفتن  گفتند که برایما   بهشد
 خواهند در تهران بمانند و  میها  بعضی شدیم که اآلن شب عید است ومتوجه نبودیم یا بعداً متوجهما 

. برویمجوری   چهبدهیمشما   بهما بلیت راکه   وقتیپرسیدیم. تعطیالت عید برونداز    بعدبخواهنداست  ممکن
  . بدهیمشما   بههید تا پولش را هم اکنوننشان بدما   بهبلیت را تهیه کرده و، گفتند که نه
گرفتند، طوری تهیه کرده بودند که به شهر  بایست می کنم که دو نفر از جمع ما بلیتی را که می فکر می

شد و  بنابراین، یک مسیر خیلی دورتری می.  کارآموزی خود بروندمحلبه شهر آنجا از    بعدخودشان بروند و
ریالی  25اختالف چنین   یکیعنی. شد  ریال می50نبود طور   اینال شده بود که اگر ری75مثالً قیمت بلیت آنها 

روزهای امتحانی و پایانی سال که گرفتاری هم زیاد بود، همان    درما یک وقت دیدیم که. وجود داشت
 بلیت تقلب اند؟ گفتند که اینها بر سر چرا خلع کرده. اند یی بلند شد و گفتند بله دو نفر را خلع کردهسروصدا

گفته بودند که  کرد، بلیت را صادر میکه   کسیبه.  غیرمستقیم بلیت گرفته بودندصورت  بهاین دونفر. اند کرده
یعنی همان  آنجا به اینجا سره از شما بنویسید یک…به آن شهر آنجا رویم و از  می…به این شهر اینجا ما از
گرفتند، نوشته بودند تهران  از تهران تا رشت را باید بلیت میبنابراین، مثالً فرض بفرمایید .  مأموریتمحلشهر 

اصالً ضرورتی نداشت که در که  درحالی. اردبیل بروند رشتاز    بعدیعنی بروند اردبیل و.  رشت-  اردبیل -
 روزگار برای این دو نفر. رفتند آنها باید یکسره به رشت می. این مأموریت به زادگاه خودشان اردبیل بروند

 اینکه برای.  مربوط به این دو نفر فراهم شد تا اخراجشان کنندمقدماتسخت شد که اصالً تمام قدر  آن
دانم که این دو نفر چقدر افراد را از جاهای  من نمی. اید  کارتان را با تقلب شروع کردهاولگفتند شما روز  می

کنم که دستگاه ترویج ما در  فکر می.  خیلی متنبه شده بودندکه طوری به .مختلف برای خواهش و تمنا آوردند
___________________________________  
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گفتند که اگر شما کارمند عادی بودید شاید خیلی  آن زمان برای این نوع کارها خیلی ارزش قائل بود و می
 خودتان دارید تقلب و سندسازی. خواهید بروید جامعه روستایی را هدایت کنید عیب نداشت ولی شما می

حال خودتان عین    در و مربی و مروج بوده ومعلمتوانید  شما نمی. گیرید از حاال دارید تقلب یاد می. کنید می
  . هم اهل تقلب باشید

قدر   آنهوشیار باشند وقدر   اینکنم که اگر دستگاههای اداری فکر می. خوب این برای ما خیلی مهم بود
 متوجه دائماً ما بعدی دوران در اینکه برای .است خوب خیلی باشند، داشته حساسیت خالف موضوعات به نسبت

یی که ما داریم که افراد ها فعالیتبنابراین، در نوع . نکنیم که گرفتاری برایمان ایجاد کند کاری یک که بودیم
البته در سایر جاها هم باید تخلف نباشد و جلوی . خیلی باید دقت بکنیم، باید برای کشاورزان الگو باشند

شود  خواهند با جامعه کار بکنند، نمی  میر مسائلی که یک کسانیدخصوص   بهولی. ها گرفته شود تبهکاری
آن وقت . باز است یا در کارش حیله و نیرنگ است طوری کار کرد که آنها احساس نمایند که این آدم حقه

این البته برای من مهم . توانیم از وی انتظار داشته باشیم گری را می گویند که چه راهنمایی و هدایت مردم می
  . خیلی توجه داشت. ستایم که به این نکات خیلی توجه داشت د و وسواس دستگاه قبلی را در آن زمان میبو

 کردم، اینها استان کرمانشاه بودم و کار و تالش می در دوردست مناطق در من که بعد یها سال در اینکه کما
 وسایل مخابراتی به این وفور و چون آن وقت تلفن و سایر. ی مختلف و در عمل برای من ثابت شدها شکل به

کنیم  داریم می چکار بردند که کردند، پی می هایی که میوجو پرسبازدیدها و طریق    ازسهولت نبود، و فقط
برای بار  یک. های سازمان ترویج استفاده کردم از بورسیهبار  شما یادت باشد که من دو. و ارزش قائل بودند

 دانم که خودم می.  سال شد6-7که تبدیل به ساله  چهارک دوره و بعد هم برای یساله  یک دوره یک
رفت باالی سر من  نمیکس   هیچ.گر من نبود توصیهکس   هیچپارتی من نبود،کس   هیچ.را نداشتمکس  هیچ

  . دیدند طول زمان، کار و تالش مرا میتمام    درولی اینها. کنم می چکار بایستد، ببیند که من دارم
شرکت  AUB 1رفتم ابتدا در کنکور اعزام به ام  چهارسالهرود که وقتی برای دوره  ییادم نموقت  هیچ
قبول شده بودم و تمام کارهایم تمام شده بود ولی وقتی به تهران آمدم و رفتم در قسمت آموزش در ، کرده

اگر عقب شود و   تا چند روز دیگر در بیروت شروع میها کالسسازمان ترویج و گفتند کارم درست نشده و 
 سازمان ترویج، آقای مهندس حسین مدیرکلین مربوط رفتند و قضیه را به مسئول. دهند بیفتم، مرا راه نمی

 بدون. شده استطور   ایناو مرا احضار کرد که چه شده است؟ گفتم که.  گفتند- خیر که یادش به- میرحیدر 
هایی را جا  یکوشی تلفن را برداشت و گ- ی هم نیستخلق خوشدانید آدم خیلی   چون می-مرا بشناسداینکه 

گذارید او برود درسش  معطل کرده اید؟ چرا نمیرا   اینزدکه چرا گرفت وآن چنان دلسوزانه برای من حرف 
یت مسئولاحساس چنان   آن.زند حرف نمیاش  برای بچهطور   اینیک پدر هم.  کردمتعجبرا بخواند؟ اصالً 

 کردم، مثل باید کارم را دنبال میکه  جایی  آنآمدم بیرون و رفتمکه  جا آنباور کنید من نفهمیدم از. کرد می
 تمام بلیت و دالر و پاسپورت و  آنجا، وقتی رفتم.اند در این فاصله تمام کارهای اعزام مرا درست کردهاینکه 

___________________________________  
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سهم خود  بهمن هم شد که  اینها مهم بود و این باعث می. دادندمن   بهتمام اینها را در یک پاکت گذاشتند و
برای کار  هرکس شد که باعث میبودن   درقیداین. انجام تکالیف خود نسبت به دیگران باشمقید    درخیلی

 کار خسته بشوم، ناراحتی درحین نشد کهوقت  هیچ. تفاوت نباشد  بیخودش و وظایفش نسبت به دیگران
 کمک کردند یامن   به چه نحوآورم که به میخاطر   بهدفعه چون یک. دست بدهد یا مأیوس بشوممن  به
 گفتم  میبا خودم. همیشه در من مؤثر بودند، یت کردند و اینهامسئولمن احساس  درمقابل یطور چه
  . برای تو کار کردند و تو هم باید درست کار کنیطوری  این

نفری در وزارت   سههیئت که برای آن یک شدنم در خارج رود که برای بورسیه یادم نمیوقت  هیچ
کردند و یکی از آنها مرحوم دکتر مرتضی کاوه بود که رئیس  باید با داوطلبان مصاحبه می  میشاورزیک

ش هم در حصارک کرج محل) بعداً هم معاون وزارت کشاورزی شد(رازی و سازی  مؤسسه سرم و واکسن
 .کرد امضا می دوبارهً باید حاال ولی بود کرده تأیید قبالً را آن البته .کرد می امضا را بورسیه کاغذ آن باید ایشان بود،
 3 تا 2ساعت . رفته بودم به کرج و حصارک و منتظر ایشان بودم. دلیل برده بودم که ایشان امضا بکندهمین  به

 لهجه هم مقداری یک خوب .آمد ریزان عرق و بود تابستان فصل .جاآن آمد و برگشت تهران از ایشان بعدازظهر

مهندسی کل   ادارهدرموقع    آنهوشنگ برهان همدکتر امیر. آقای دکتر برهان بود دایی ایشان .داشت اصفهانی
گفت چی . زراعی بود و بعدها نیز از مدیران و معاونان موفق و اثرگذار در نظام توسعه کشاورزی کشور شد

خواهی بروی درس بخوانی؟  یک نگاهی کرد و گفت می. خواهی؟ گفتم نامه بورسیه است  میهست و چی
  الزمامتحان هم که شدهخاطر   بهدانم که ایشان احساس کرد که من می. بله:  یک لحن بسیار مخلصانه گفتمبا
دانست و وجهه را هم دید و احساس   میولی همین قدر که سابقه را، دو کلمه انگلیسی با من حرف بزنداست  

بینید اینها روی آدم خیلی اثر ب. سالمت امضا کرد و گفت برو بهکرد که اهل کار هستم، همه را گرفت، 
دارندکه ذاتشان را یک مقداری   میحاال اگر مواردی غیر از این باشد، مسلماً افراد را عمالً وا. گذارد می

 هرحال  بهبدذاتی بکنند، هرچه .گذارد ذاتی بکنند، روی آدم اثر می ن خوش هرچه مسئوال.خرابتر بکند
اگر خوبی بکنید، خوبی را . آید  درمیمل متداول برای دیگران یک عصورت  بهگذارد و  میاثرآینده   در

 برهان نام برده شد بد نیست امیرهوشنگو چون از . بدی اشاعه پیدا خواهد کرد، دهید و اگر بدی اشاعه می
مقام معاونت تحقیقات و آموزش که  وقتییعنی ، 1356متذکر شوم که ایشان با بلندنظری بیشتر در سال 

 کامل، نیت حسنداشت با  برعهده  و ریاست سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی راوزارت کشاورزی
  .  تولوز فرانسه را فراهم ساختتکنیک پلی برای تکمیل دوره دکتری در دانشگاه اینجانبموجبات اعزام 

  کارآموزی عملی 
  خاتمه دوره کارآموزی کجا رفتید؟  از  بعد  :ن
کنگاور در فاصله . ، چند روزی در شهرمان بودیم و بعد هم به کنگاور رفتیماین دورهاز    بعدبله، ما  :ش

  . جا خودم را معرفی کردم آنبین کرمانشاه و همدان است و
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  تعیین شده بود؟  آنجا  خدمتتانمحلیعنی   :ن
 حاال هم سه ماه. سه ماه کارآموزی دوره نظری در تهران داشتیم. برای سه ماه کارآموزی عملی. نه  :ش

بندی هم ما نظری  در این تقسیم. ما را در سراسر کشور تقسیم کردند. کارآموزی عملی در میدان عمل
گرفتند که هرکس زادگاهش کجاست، اصالً به زادگاه  می درنظر .دادند یعنی خودشان نظر می. نداشتیم

ما   به.ا را تقسیم کردندگرفت و م می درنظر اینها مالحظاتی بود که خود سازمان ترویج. خودش برود یا نرود
ما شش فروردین رفتیم و شانس آوردیم که ما .  فروردین معرفی کن5- 6ای دادند و گفتند برو خودت را  نامه
 آقای احمد نام  بهای معرفی کردند خانواده اخالق و خوش خوش خوب و خوشنام و بسیاربسیارمرد یک   بهرا

ی، ن ما، آقای جشنا  مروجدفترکار. ای اجاره کردیم دیم و خانهما دو نفر بو. کمک کردما   بهایشان. جشنانی
یک اتاق بزرگتری بود هم   آن بغل. کنگاور هم شهر کوچکی بود. یک مغازه بود در خیابان اصلی کنگاور

، آقای جشنانی. و خودمان را معرفی کردیم آنجا مصطفوی رفتیماله  من و آقای عطاء. که دامپزشکی بود
ایشان . کردنکار  بهرویی ما را پذیرفت و با ایشان شروع کردیم  خوشخش کنگاور هم بامروج کشاورزی ب

  دوچرخه کرایه کردیم و بعد مجبور شدیماولشد ما هم روزهای  ای داشت برای خودش سوار می دوچرخه
نفری با یکدیگر یک دوچرخه خریدیم و بعضاً با همدیگر سوار  دوالبته. نحوی دوچرخه بخریمیک  به
تا دوچرخه داشتیم، یک روز ی که دومدت. بعداً طوری شد که دارای سه تا دوچرخه شدیم. شدیم یم

فت و ر آقای جشنانی میبا   همراهیکی. ماند یکی در دفتر می. رفتم رفت، یک روز من نمی مصطفوی نمی
ی مردم را طور  چه؛کند  میمردم را جذبجوری   چه.دهد  میکاری را انجام دیدیم که آقای جشنانی چه می

  . کند کند و یا چه مسائلی را در برخورد با آنها عنوان می ی با آنها صحبت میطور  چه؛کند دعوت می
شش روز در هفته ایشان کار . که داشت برنامه را تنظیم کرده بودای  تقویم کار ماهانه برحسب ایشان

روستاهای حوزه کارش هم معلوم بود . عهماند و بقیه روزها در مزر یک روز یا دو روز در دفتر می. کرد می
قبل    ازمردم هم. خواهد انجام بدهد را در کجا میکار   چهدانست که  میچون همیشه هم برنامه داشت و

دیدیم که مردم آماده هستند  روز می رفتیم همان  ده مثالً کرماجان میبنابراین، یک روزکه ما به. دانستند می
یاد ما   به)فروردین (اولماه همان    در ایشان اصول کار راتدریج  به،هرحال به .که جلسات ترویجی برگزار شود

آمدند تا کارهای ما را ببینند  می آنجا ینی از کرمانشاه برای سرکشی بهمتخصصروز یک دفعه هم هر چند. داد
 آقای تدریج  به.کردند دیدند و سرپرستی می آمدند و می از تهران هم کسانی می. کردند می و گزارش تهیه

کاری و  یعنی از ماه اردیبهشت، شاید از دهم تا پانزدهم اردیبهشت که فصل پنبه. سپردما   بهجشنانی کارها را
آباد با  کرماجان و خلیل ازجمله گفت که تهیه مزارع نمایشی این چند ده ومن   بهچغندرکاری شروع شد

. داشت برعهده یت چند ده دیگر رامسئول خودش هم. چند ده هم برای آقای مصطفوی تعیین کرد. شماست
ی مردم را جمع بکنم؛ چگونه باید با مردم صحبت بکنم؛ طور  چهآید که دیگر یاد گرفته بودم که من یادم می

 خواستم مثالً می. جوری باید این مزرعه نمایشی را درست بکنم چهکجاها باید مزرعه نمایشی درست بکنم؛ 
 که ها  موقعدیگر کولتیواتور نباشد، چون آن آنجا خط بکشم، ممکن بودکهزمین برای کشت ردیفی روی  بر
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در خیلی . کشیدند بستند و می آوردند و به اسب می  می ولی بعضی جاها که کولتیواتور داشتند،. تراکتور نبود
رست کار دگرفتم و با چوب توانستم یک ردیف رفتم از نجاری چوب می  میو کردم از جاها، خودم ابتکار می

گذاشتیم تا  کشیدند و سنگ این طرف و آن طرفش می میرا   آندادم دو نفر، مان نبود، می دراختیارگاو. بکنم
انداخت و این  کشیدیم، چهار تا خط می مستقیم روی زمین می. یک مقداری سنگین شود و زمین را گود کند

ی طور  چهبعد بذر پنبه را. کردیم ت میشد چهار ردیف که حاال با دست مثالً بذر پنبه را داخل آنها کش می
  . باید با خاکستر و آهک و این چیزها عمل بیاوریم

 روش کشاورزان اینکه ضمن .کردیم می اجرا هم ما .بود داده یاد ما به عمل در جشنانی آقای را اینها تمام

 اینکه از بعد ،کار این برای .مبکنی درست آنجا در نمایشی مزرعه یک بود قرار هم ما ولی کردند می دنبال را قدیمی

و واکاری مرتب کردن  کردیم؛ برای وجین و سبز ها را نظارت می کردیم؛ آبیاری جای مزرعه را مشخص می
 .عوف بودندمردم خیلی مش. کردند  آمدند و بازدید می کرد و مرتب می مزرعه رشد می. کردیم رفت میآمدو
 طرف   ازی ما چهها فعالیتگرفتیم و به  قرار می موردتشویق ادیم ود کارها را انجام می مراحل ما اینتمام   در

 استان هم آقایانی بودند مثل آقای مهندس خداداد که  ازطرف.شد مرکز و چه استان خوب سرکشی می
 بود که بعداً به سازمان چی فتورهآقای رسول . کرد ی کشاورزی بود و در زراعت کار میها  ماشینمتخصص

ات و اطالعی ها فعالیتکرد و در آن زمان در استان کرمانشاه در  قسمت سپاه ترویج کار میترویج آمد و در 
 دامپروری، بود و آقای مهندس مهدی توسلی متخصصآقای دکتر پورداد، . کرد  میانتشارات ترویج کمک

یز جزو استان ی همدان و ایالم نها استان طور همینآن موقع استان کردستان و .هم که رئیس ترویج استان بود
  . ی فصلی داشتیمها کالسهر سه ماه یک دفعه هم . شد نامیده می  استان پنجمعنوان تحتکرمانشاهان بود که 

   برای مروجین بود؟ ها کالساین   :ن
استان هم ما را از    خارجبه. یک دفعه در سنندج. یک دفعه در کرمانشاه بود. بله، برای مروجین بود  :ش

از تهران هم . گذراندیم ها را می ی فصلی ما بهترین دورهها کالسدر این . تان و لرستانبردند مثل خوزس می
واقعاً این . گفتیم گفتند؛ ما مشکالتمان را می  ی جدید میها  درسدادند؛ یاد میما   بهمطالب جدید؛ آمدند می

آورد،  ا را سر شوق میخیلی مموقع   آنبعد یک کاری که در. کرد  میات ما را زیاداطالعی فصلی ها کالس
 یها سالدر  ازجمله . نمایش فیلم داشتمسئولاداره ترویج یک ماشین سینما سیار و نیز یک . سینما سیار بود

 و کارشناس وبصری سمعی مسئولدر اداره ترویج مناطق مرکزی به مرکزیت بروجرد، آقای ایرج کهن ، بعد
نه تا پاسی از شب گذشته در روستاهای هر حوزه مسئوالو خوبی   بهنمایش فیلم بود که این وظیفه را خیلی

 آمدند و فیلم نمایش کردند و به حوزه ما می ریزی می ، برای ما برنامهسان بدینو . داد  میترویجی انجام
  . سازمان ترویج قرار داده بود دراختیار ی کشاورزیها فیلم 4 اصلی فنی یا همانها همکاریاداره . دادند می

   صامت بودند؟ ها فیلمتر این آقای دک  :ن
تماشا  آمدند و شبها می .روستاییان هم خیلی دوست داشتند. به زبان فارسی بود. نخیر ناطق بودند  :ش

  .گرفت فیلم صورت می درمورد هایی مثل کنه گاوی، ماالریا و بعد هم سؤال و جواب در زمینه. کردند می
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  مروج کشاورزی روانسر
من   بهین حکمی کهاولکارآموزی که تمام شد، ما را مجدداً تقسیم کردند و با ماهه  ، این دوره سههرحال به

روانسر بخشی بود در ابتدای منطقه جوانرود در استان موقع    آن.دادند، شدم مروج کشاورزی روانسر
 سال که روانسر ابتدای آن منطقه است و آن. منطقه جوانرود داریم و اورامانات و پاوه و نوسود. کرمانشاهان
 مدتشود، زمانی بود که اَکراد آن منطقه برای یک   می1336 یا دقیقتر بگویم تیرماه سال1336اوایل سال 

. های شدیدی شده بود و سپاهی برای سرکوب شورشیان آمده بودزدوخوردطوالنی با دولت جنگیده بودند؛ 
 داشت عمدتاً آنجا بخشداری که.  بودندای هم خوانین عمده. نبودند آنجا خوانینی داشت که ساکن آنجا البته

از طرف  شرایط اجتماعی،سازی   عادیمنظور  بههای محلی و سرکوب شورشاز    پس. خوانین بودموردتأیید
 مسئولکشاورزی استان پنجم پرسیده بودند که  کل ادارهاستاندار یا شورای تأمین استان در آن زمان، از 

ته بودند که مروج کشاورزی منطقه خواهد بود و خیلی زود هم است؟ پاسخ گرفکسی   چهکشاورزی منطقه
  .  مروج کشاورزی فرستادند به روانسرعنوان  بهمرا

در آغازین . کردند من یک رختخواب داشتم و یک تختخواب تاشو سفری که در بروجرد درست می
از   پسنسر راه افتادم و رواطرف  بهکشاورزی از کرمانشاه کل اداره با یک جیپ وانت 1336روزهای تیرماه 

. اتومبیل مرا پیاده کرد تا برگردد. خانه در جوار سراب قشنگ منطقه توقف کردم چند ساعت جلو یک قهوه
. ده روانسرهم   آن ست وجا  همینروی؟ محل کار من یا اداره من کجاست؟ گفت از راننده پرسیدم کجا می

 .خانه هم داشت ساز و یک قهوه های قدیمی د و خانه خانوار بیشتر ساکن روانسر نبودن30-40شاید حدود 
هستی؟ گفتم بابا کسی   چهببینم که اصالً تو اینجا گفت بیامن   به.چی معرفی کردم ناچار، خودم را به قهوهب

آمدند و  اینجا  چند روز پیش شورشیان به.اند گفت که شما را بد جایی فرستاده. استطوری   اینقضیه ما
  . شود باش تا ببینیم چه می اینجا گفت حاال. ریدندهفت نفر را سر ب

. کردی بودزبان بقیه هم . فهمیدند فهمید ولی بقیه نمی را می) فارسی(زبان من که   آنجابندی بود یک نعل
اگر کسی کار . کنم ها را نعل می اسب و االغ. هستم اینجا گفت من هم غریب هستم، نترس منمن   بهبند نعل

خانه  باش؛ کنار آب و قهوه اینجا شب هم. هر دو با هم هستیم. کنم ودم برایت ترجمه میکشاورزی داشت، خ
واقعاً آدم انسانی . و من هم کنارت هستم اینجا هایت را بگذار هم دارد و رختخوابچیز   همههم که هست و

 و تو برو خودت را به آید چی گفت که بخشدار می دو یا سه روز قهوهاز   بعد اینکهبودم تا آنجا یمدتتا . بود
 آنجا گفت وقتی بیاید، در آن پشت یک ساختمان اربابی است که به. گفتم بخشدار کجاست. او معرفی کن

 درمورد آمدند تا چایی یا چیزی بخورند خانه می مردم به قهوهکه  وقتیخانه بودم و  در قهوهمن دیگر . رود می
  . زدم ا حرف میسیاهک غالت با آنه درمورد گاو و گوسفند و نیز

  نداشتید؟  دراختیار  یا ابزاریدفترکار عنوان  بهشما جایی  :ن
دیدیم که آقای بخشدار آمد و ، سه، چهار روز بعد. خانه بودم گفتم که در قهوه. هیچی. هیچی. نه  :ش

 ساعت 2-3فردا «: هایش پیغام داد توسط فراش هم بهاو . ش برسم و خودم را معرفی کنمخدمت  بهپیغام دادم تا
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در باز بود با . و سالمی کردم پا شدم رفتم و در را زدم 9ساعت . »از صبح گذشته بیاید تا با هم صحبت کنیم
وقتی رفتم داخل، دیدم . دوباره در زدم گفت بیا تو. حال در زدم؛ جوابی شنیدم ولی رویش را برنگرداند این

اتاقی که بخشدار در آن بود اتاق بلندی بود که . هکه آقا نشسته و در مقابلش حوله و صابون و پنبه و آین
هیچی ، ولی نه میزی بود و نه صندلی و نه دفتری و دستکی. چون سه تا در داشت. گفتند دری به آن می سه
. کردمن   بهمن رفتم داخل و ایشان نه بلند شد و نه نگاهی. رویش به دیوار مقابل آینه بود و پشتش به من .نبود

فراشباشی بار  لحظه یکد و هر چندکشی  آرام مشغول اصالح بود و دائم هم سیگار میبسیاربسیار.  آنجانشستم
آورد و حاال یک چیزی هم که   میزد و چای کرد و کبریت برایش می آمد و آشغال سیگار را خالی می می

ی کند ها  قسمتوچرخاند  ژیلت نواری بود که می. آید این بود که تیغ اصالحش ژیلت معمولی نبود یادم می
آینه مقابلش همان    اززد و  میش کفصورت  بهآمد جلو و این مرتب ی تیز میها  قسمتخورد و پیچ می

  . با من بودکردن  مشغول صحبت
حال همین    دروقتی کارش تمام شد آفتابه و لگن آوردند و آب به دستش ریختند و صورتش را شست،

ام  تفصیل برایش توضیح دادم که برای چه آمده را معرفی کردم و بهخودم اینکه از    بعد.نشسته بودم آنجا من
مطمئن هستم که اگر من هزار کلمه برای وی گفتم، شاید یک . خیلی عادی برخورد کرد؛ و کارم چیست

اندازه یک  حاال بماند که من به. مشغول هستمبینی که اآلن من  گفت که می. اش را نه باور کرد و نه قبول دانه
  . خواهم به فالن دهات بروم و شما هم بیا  میآید که گفت فردا یا پس فردا من یادم نمی. حرف زدمساعت 

اعوان و انصار .ای هم سوار اسب بودند در آن روز من و بقیه خدم و حشم با پای پیاده و ایشان و عده
ی نزدیک ظهر مدتاز   بعد.رفتیم پای اینها پیاده می به ما هم پا. آوردند  میرفتند و خبر همراه ایشان جلوتر می

من . روستاییان آن ده اهل حق بودند و به استقبال بخشدار آمدند. بود که به دهی در منطقه جوانرود رسیدیم
خیلی جالل و جبروت داشت و من . بخشدار در رأس مجلس نشست، در یک اتاقی. ایشان رفتمدنبال   بههم

. صتی که پیش آمد گفت که این هم مروج کشاورزی استدر یک فر. هم در دمِ در، یک کناری نشستم
شما مالحظه بفرمایید که دریک چنین جوّی که متأسفانه . توانی برای اینها انجام بدهی  چکار میبگو ببینم که

  . شد که شاید من خیلی با آنها آشنا نبودم چون چیزهایی صرف می. فضای سالمی هم نبود، قرار داشتم
  ؟مشروبات الکلی  :ن
وضع یک   بهقدحی در وسط و.  وحشتناکی بودبسیاربسیارشکل یک  بههم   آن هرحال  به.بله دیگر  :ش

 الّا. صحبت شودآنجا    دردر این شرایط من البته قدرت بیان نداشتم و ضرورتی هم نداشت که. خاصی بود
 آن جوّ فقط مطالبه  اینکبرای. ایشان بفرماید هرچه بگویم که زیر سایه آقای بخشدار هستیم واینکه 
  نظر از خطراتی که خواستم بگویم، صرف  میها حرفکرد و اگر غیر از این   میرا ایجابجوری  این

خیلی  آنجا برای همین،. کردیم  پیدا میاولشد برای اختالفی که از روز  برایم داشت، شاید یک مبنایی می
  تعدیل شد و بخشدار هم از آن غرورش که جوتدریج  به اینکهاال. سعی نکردم که حرف ترویجی بزنم

شان  دراختیاراتیاطالع شد و من ها حرف و از این قبیل کار و کشتیی راجع به ها صحبت کوتاه آمد،آنجا   در
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ی ها کالسگفتند که به   میدادند و شنیدند و گوش می  میکه طوری به گذاشتم که برای آنها بسیار جالب بود
  . آییم ترویجی می

شبکه . ها در گذشته یک سد کوچک ساخته بودند آلمان آنجا هم بود که در حوالیای  قهجوانرود منط
بعد هم من فهمیدم که این آقای . ای نبود یک چیز غریبهآنجا    دریعنی کشاورزی نوین. آبیاری داشت

 بود زند، و این بخشدار اصالً مسکنش در کرمانشاه است و هر ماهی یا دو ماهی یک سری هم به روانسر می
 افتاد و تیمساری آمد به روانسر اتفاق آنجا های داخلی جنگکه   زمانیتا. که من خیلی به ایشان امیدوار نبودم

 اینجا برو که ادامه اقامت تو در اینجا گفت که وسایلت را جمع کن و ازمن   بهو در چمن جلو قهوه خانه
  . برایت خطر جانی دارد

  . رفتید آنجا شما هم از  :ن
من هم رفتم و خودم را به  کشاورزی کرمانشاه احضار کردند و کل ادارهله، مرا از اداره ترویج ب  :ش

من اینکه از    قبل اینکهمثل. نباشم آنجا اند که گفتهمن   بهاداره ترویج مرکز استان معرفی کردم و گفتم که
که  بهتراست امن است وجا نایم زده و گفته بودند که اینس  بین کرمانشاهمسئوالبگویم، آنها خودشان به 

  . مروج نداشته باشد
  . نرفتید آنجا و دیگر به  :ن
چون . گفت که همه وسایلت را جمع کن و برومن   بهچون آن تیمسار. نرفتم آنجا نه دیگر من به  :ش

 بنابراین همان روز که من رفتم،. سالح کرده و یک تعدادی را کشته بودند شب قبل آمده و پاسگاه را خلع
  . استان بفرستندهمان    درحکم انتقالم حاضر بود که مرا به بخش هرسین

  جشن دهقان
 مروج عنوان  بهعالی جناب، که 30دههی ها سالدر جایی اشاره فرموده بودید به مراسم جشن دهقان در   :ن

کنم مقداری راجع به  خواهش می.  بودیدفعالیتکشاورزی در روستاهای کنگاور و روانسر مشغول 
  .  جشن دهقان توضیح بدهیدوکیف مک

 اش یهاولفکر .  که در هرسین کرمانشاه بودم، شروع کردیم1336البته جشن دهقان را از پاییز سال   :ش
ما مزارع . کردیم  سازمان ترویج و وزارت کشاورزی بود و ما هم بسته به موقعیت خودمان استقبال میازطرف

ها و  شد، با استفاده از نهاده ه در درون مزارع مردم ایجاد میدر مزارع نمونه ک. نمونه ترویج داشتیم
این بود که نمونه محصوالتمان را، و نیز، مان  سعی. شد دادیم، محصوالتی تولید می رهنمودهایی که ما می

د مکانی جمع بکنیم و چنبردیم، یا اصلشان و یا تصویرشان را در    میکار  بهابزارآالت نوینی که ما برای تولید
  .نمایش بگذاریم روزی به

یی متداول شده بود که با ها  بیلخواهم عرض بکنم که آن زمان حتی یک نوع من می، این ابزار و اسباب
 درمعرض گرفت، آنها را هم  میقرار مورداستفاده کارگردست   بهصرف نیروی کمتر و با کارایی بیشتر
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 کش شناز بیل و کلنگ و چکش و داس و هِرس و گویم   مییعنی اسباب و ابزاری که. گذاشتیم نمایش می
راندمان را باال کردن  خواستیم نشان بدهیم که با اینها کار تمام اینها وسایلی بود که می… وردیفکارو فوکا و 

شروع کرده بودیم جوری   اینیعنی. گیرد طلبد و کار هم بهتر انجام می برد، قدرت جسمانی کمتری را می می
دادیم که تا  نشان میبار  یناول تولید کرده بودیم برای  شده  بذور اصالحا که با استفاده ازو بعد محصوالتی ر

 کاشتند ولی از آن ریختند روی زمین و می وردند و میآ  درمیحاال مثالً بذر لوبیا را از داخل گونی و جوال
ش نوشته شده که این چه لوبیایی  قرار دارد و پشت ی دربستهها  پاکتباید لوبیایی را کشت کنند که دربعد  به

است؛ چه خواصی دارد؛ چه زمانی باید کاشته شود و تاریخ مصرف آن برای کاشت تا چه وقتی است و چند 
  . تا آب باید بخورد

و کشاورزان و مند  یی اینها را به جمع مردم عالقهجا  یک بود و ما باید درتغییروتحولاینها همه نوعی 
شد که  دادیم، خیلی فرصت نمی این کارها را انجام میاینکه  درحین ها  وقتبعضی. یمداد  میروستاییان نشان

 بوته لوبیاست و این هم بوته ها را به کشاورز نشان بدهیم و اآلن فرصتی بود که بگوییم که این کاری این ریزه
ابراین، زمان بن. ایم کرده سمپاشیهم جوری   ایناش است، این بذرش است، این پاکتش است و شده خشک

کردیم که در شهریور و اوایل مهر باشد و بیشتر هم به  برگزاری این نمایشگاهها را معموالً طوری تنظیم می
 ها  وقتی مهرگان بود و بعضیها  نزدیکگفتند که به جشن دهقان نزدیک باشد که  میرسید و  مهر میاول

کشاورزهایی که این کارها را . کردیم فاده میهم ما باز از موقعیت استآنجا    در.گفتند جشن خرمن هم می
  ی بود که خودشان برگزاروسرور جشنبا    همراهکردیم و این  تشویق میمحلانجام داده بودند، در 

چون خود . کردند و بازدیدکنندگان هم در بیشتر موارد، مردم عادیِ شهری بودند تا خود کشاورزها می
آمدند و در نمایشگاه شرکت  میکه   آنهاییر بودند، غیر از هنوز هم مشغول کاها  موقعکشاورزها آن

ین باری بود که چنین اول اینکه برای. کردند ولی مردم شهری و غیرکشاورز استقبال زیادی می. کردند می
  . دیدند چیزهایی را می
 و بعداً  شروع شد و کلکسیون بذر و حشرات و نمایشگاه ابزارآالتها  وقتهمان   ازها  جشنبنابراین، این

یی که برای فروش سم و کود و بذر تشکیل ها شرکت تدریج  بهآالت و وسایل دامپزشکی هم داشتیم و ماشین
ما فکر . ش هم بودهزینه و سودبخ کار بسیار پررونقی بود و کم. دندکر  میآمدند و غرفه ایجاد شد هم می می
بهترین جایی بود که ما خصوص   بهکنند و میگذاریم، مردم خیلی استفاده  وقت اینها را میکردیم که هر می
با خواهش و تمنا به  اینکه نه.  خیلی مؤثر در بین مردم توزیع بکنیمصورت  بهتوانستیم نشریات خودمان را می

ما را   آنگفتند که آن نشریه که مربوط به زنجره مو است، آمدند و می می. آنها بدهیم و آنها هم دور بیندازند
گشتیم،  خواهیم و ما هم می  است، آنها را میچغندرقندی هرز ها  علفمربوط به آبیاری یاآنکه  یا. خواهیم می

. کنند و دنبالش هستند فهمیدیم که اینها از این نشریات استفاده می دادیم و می کردیم و به دستشان می پیدا می
دیم که برایشان بیاوریم و کر  موجود نبود، یادداشت میمحلدرخواست مردم در ها نشریه مورد  وقتبعضی

مجانی به آنها بدهیم یا  و این نبود که مفت. کنند  تعقیب میمند هستند و داد که مردم عالقه همه اینها نشان می
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گرفتیم، اینها مجانی بود، ولی با آن  ما هرگز پولی ازشان نمی. استفاده نکنندوقت  هیچحتی بفروشیم و آنها 
  . فروشیم مثل این بود که به آنها میکردیم  رفتاری که با آنها می

  آید که این جشن دهقان تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟  خاطرتان می  :ن
  آن دیگراز   بعد.که اصالحات ارضی شمول عام پیدا کرد، برقرار بود42قطع تا سال  طور به  :ش

   افتاد، غرق شد و تقریباًتوزیع اراضی راهطریق    ازها سالدر ماجراهای اصالحات ارضی و طوفانی که آن 
ی دهقانی تبدیل شد و دیگر خیلی نتوانستیم ها  جنبشباید بگویم که به هیجانات و تحریکات مردمی و

 دوباره راه افتاد، ولی دیگر در سایه لباس زرد سپاهیان 45، 44آن هم، بلی، شاید از سال از   بعد.دنبالش کنیم
داشت و لذا خیلی حالت مردمی نداشت، ولی بودن  گری و دولتی ی نظامیوبو رنگترویج و آبادانی بود، که 

  . شد برگزار می

  دهد   میآنچه که در روستا رخهر   بهحساسیت نسبت
چاپ   به1فرهنگان در نهاوند که در نشریه 37 مرداد سال 25زلزله  درمورد ای  در مصاحبهعالی جناب  :ن

 مروج کشاورزی منطقه در امدادرسانی عنوان  به خودتانرسیده است، اشاره کردید به مشارکت خیلی فعاالنه
آیا شما برای این قضیه در مرکز آموزش کشاورزی مامازن . که غالباً هم روستاییان بودندها  ه زد به زلزله

   خودجوش بود و براساس عواطف انسانی این معاضدت را کردید؟ شکل  بهنه، اینکه آموزشی دیده بودید یا
ها   و دورهها کالسدر ما  بهجوری   اینولی همیشه. ندیده بودیمکار   اینای برای ش ویژهما آموز. نه  :ش

و یک تلقین شده بود که مروج کشاورزی عنصری است که امدادگر روستاییان و در خدمت جامعه روستایی 
و مشکالت مردم مسائل رسان  های مختلف باید فعال بوده و پیام مهارتی است که در زمینهآدم چندپیشه یا چند
  . به مراجع مربوط باشد
فقط   نهای حادثهچنین   یکبکنند،کار   اینبدهد یا ما را موظف بهما   بهکسی تعلیمی اینکه بنابراین، بدون

کردند و این کارها را انجام  آمد، اینها قیام می میوجود   بههم هرجا برای من بلکه برای همکارانمان در
نه پیش رفتم و خیلی هم پیشرفت کردم مدیر یا مسئوالهرحال   آنجا بهفعالیت من در وقتیاینکه   کما. دادند می

کردم خوشحال بود، ولی رئیس   میکرد و خیلی هم از کارهایی که شاید تشویقم هم می،  مستقیم منمسئول
لی  مستقیم من که آقای مهندس عباسعرئیساین توبیخ، از   پسکه  درحالی. مان توبیخم کرد  کشاورزیکل

سکوت  مدیرکل درمقابل منتها مالحظاتی بود که ایشان هم.  قرار نداد موردمالمت مراوجه هیچ بهمرادی بود، 
» خودرأی« یک کارمند عنوان  بهیا وقتی مرا. کرد  میاگر اختیار دست وی بود، خیلی هم تشویق وگرنه .کرد

. ان مرکزی من هم سکوت مطلق کردام معرفی کردند، چون مخالف بود، سازم به او و به سازمان مرکزی
 این طرز برخورد در علت کلی.  را خراب کردکلدید که ایشان یک حرکتی کرده و نباید رئیس   میچون

 میدانی مسئول عنوان  به مستقیم من در مرکز استانرئیسن سازمان ستادی ترویج و همچنین مسئوالاین بود که 
___________________________________  
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نمودند و لذا انجام این قبیل   میکردند و مردمی عمل  میفکرترویج، آموزش ترویجی دیده بودند، ترویجی 
  .نمود  میهای اجتماعی در روستاها برای آنان عادی مددکاری

  کشاورزی ما در استان، آقای مهندس بهمن آراسته، از مدیران اجرایی مقتدر بود و شاید هممدیرکل
در امور اجرایی و اداری و حاکمیتی  درضمن تعلیمات ترویجی برای کار با روستاییان ندیده بود ووقت  هیچ

یاد ما  اول به، از رو این  از. رده باالی اصالحات ارضی شد بعدها هم از مدیرانکه  همچنان – بود جدیخیلی 
در مراحل بعدی وقتی اینکه   کما.  در این مراحل باید آماده باشیم و بتوانیم بجنبیمها ترویجیداده بودند که ما 

از ما در منطقه خودمان در  هرکدام  هم پیش آمد،40 و 39 و 38 یها سالیی و صحرایی در  دریا دفع ملخ
دیدیم که عمل  آمد، باز وظیفه خودمان می  مییا در مواردی که سیل. مبارزه با ملخ خیلی خوش درخشیدیم

موقع،  هرسانی ب العاطحال مردم نبود ولی همین   بهالبته گفتم عمل ما خیلی هم امداد و نجات و حیاتی. بکنیم
  و بعد هم در مراحل بعدی، هشدار دادن- دادند، مفید بود هایی که انجام می و حمایت از برنامهمردم   بههشدار

  .  اینها را داشتیم- بکنیم که دیگر دچار این بلیه نشویم چکار برای اینکهمردم  به
خوار برنج یا  ده بود یا کرم ساقهحاال شاید در بعضی از مناطق مملکت، زمانی هم که طاعون گاوی آم

بهتان بگویم جوری   اینیعنی بگذار. کرم خاردار پنبه طغیان کرده بود، باز همکاران ما همین افتخار را داشتند
شان بالفاصله  اند، یکی افتد، دو برادر، دوست یا همکار نشسته  میاتفاقای در داخل یک اتاقی  که یک حادثه

اش  دهد، اگر چه نتیجه نهایی آید، انجام می شود آنچه را که از دستش برمی پا می هکند و ب انرژی تحریکش می
یاد داده بودند ما  را به  این!! نیفتاده استاتفاقو یک کس دیگر خونسرد نشسته است کانّه هیچ . هم هیچ باشد

ما   به.که وظیفه ما نیستیعنی فکر نکنیم . هم شدطور   اینتفاوت نباشیم که  بیکه در مواجهه با بالیای طبیعی
را انجام کار   اینگفته است کهمن   بهکسی  چه.کسی از ما نخواسته است. در شرح وظایف ما ننوشته است. چه

افتاد، بالفاصله برای کمک   مییاتفاقهمیشه هر . ولیکن این طرز تفکّر را واقعاً ما در ترویج نداشتیم. بدهم
  . شدیم پیشتاز می

 اتفاقبگویم که مثالً در دوره تحصیل ما زیاد را   اینت از دوره تحصیل کردید،ضمن اینکه چون صحب
 مسئله  مروجیا یک.  اختالف بین این زن و شوهر را حل کرده است مروجگفتند که یک فرد افتاد که می می

ه  کسی را که بیمار داشته است، به بیمارستان رساند مروجیک. سربازی یک روستازاده را حل کرده است
 و فعالتواند  مقامی هم میچنین   یک در مروجگفتند و ما ذهنمان از این موارد منوّر بود که اینها را می. است

. آمده سودی ببرد  اینکه بخواهد از این موقعیت پیشنه. سازی بکند اش زمینه همکار باشد و برای کار اصلی
  . بگوید که من در خدمت هستممردم   بهبلکه

ی، یار و همراه روستاییان  مروجبر عالوهکردند که   میها، شما را آماده أکید بر این مقولهواقع با تدر  :ن
  . هم باشید
جوری   اینخورانده بودند که ما بایدما  بهجوری   اینیعنی خوراکمان این بود یا. بودجوری   ایندقیقاً  :ش

ر اجرایی بودم و به منطقه الشتر در من وقتی مأمور دفع ملخ و یک مأمواینکه   کما. در خدمت مردم باشیم
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وقتی شنیدم که مادر کدخدا .  بودمعینام هم مشخص و  لرستان رفته بودم، در یک روستایی بودم و برنامه
دوا و تنها   نهمریض است و مشرف به موت و کدخدا هم از این موضوع خیلی ناراحت و نگران است، زیرا

هم برای انتقال بیمار به شهر خرم آباد موجود نبود، ای   هیچ وسیلهمایادکتر در ده وجود نداشت، بلکه در آن 
همراهم که   چیزیتنها. یک کسی بود که مشرف به موت بود.  آنجاپاشدم رفتم. آیم گفتم که به عیادتش می

یکی . گفتند که دو الیه داشت یکی قرمز و دیگری سفید  می»آکسار«ی مسکّنی بود که به آن ها  قرص،بود
تب یا سرماخوردگی داشته باشد، گفتم که است   ممکنکردم که  می داشتم و من هم فکرها  قرصاز آندوتا 

 را گرفت و به مادرش خوراند و چند روز ها  قرصکدخدا.  بدهید، خیلی خوب استها  قرصاگر از این
 برای همین یحتگفت تو مادر مرا   میکدخدا. گفتند که خدا عمرت بدهد همه هم می. دیگر هم زنده ماند

  .  کوتاه نجات دادیمدت
 .جا کوتاه است، کسی در مقام کمک برآید افراد دستشان از همهکه   زمانیاین خیلی مهم است که در

توانم  آن کاری را که می. توانم بکنم می چکار اگر نتواند کمکی بکند و بگوید که من آماده هستم،حتی 
نجات  کمک به جریان امدادوتواند  این موارد می.  تا انجام بدهمبگوییدمن   بهبکنم و من صالحیتش را دارم،

خواهم بگویم که فرد ترویجی، فرد  یعنی می. از این حوادث باشد هرکدام سوزی، سیل، زلزله و در آتش
 کند،  می یا هر فردی که در ارتباط مستقیم با جامعه روستایی کارchange agentگر یا  تحولگر، فرد  توسعه
باید حتماً حرکت گر  تحول. کاره نیست اگر باشد، شما بدانید اینتوجه باشد و   بیمردمبا    درارتباطندتوا نمی

من   بهبگوید کهمردم   به بکند،جستجو. افتد بازتاب نشان دهد  میاتفاقحوادثی که  درمقابل داشته باشد و
البته در جهان امروز با . بگویمکسی   چهبه، بپرسمکسی   چهتوانم انجام بدهم، بروم از می چکار بگویید که

ولی در گذشته این . توان در خدمت مردم بود میتر  استفاده از اسباب و وسایلی که فراهم است خیلی ساده
 ولی با وجود این، همین. مشارکت و همکاری و خدمتگزاری خیلی دشوارتر بود هرگونه وسایل نبود و انجام

  . گردید  می واقعثرمؤشد و بسیار هم   انجام میها حرکت





ترویج کشاورزی مقارن اصالحات ارضی 
  “ 1زا اصالحات طوفان ”قولی  و یا به

  
  ی سازمان ترویج کشاورزیمدیرکل از گلسرخیعزل مهندس 

ظاهراً در انجام اصالحات . بود ارضی اصالحات انجام )40دهه اول( ها سال آن اتاتفاق ترین مهم از یکی  :ن
  مقارن اصالحات ارضی رئیس سازمان ترویج چه کسی بود؟ . ی داشتندمهم ین هم نقش مروجارضی
  .اوان کار از سوی آقای ارسنجانی، وزیر کشاورزی، عوض شد همان در که بود گلسرخی ناصر آقای  :ش
  ؟علتبه چه   :ن
  شنیدم،ها سالهمان    درندارم ولی مطابق آنچه کهاختیار    دردر این مورد من مستندات مکتوبی :ش

که مدیران مختلف وزارت کشاورزی هم حضور داشتند، دکتر حسن ارسنجانی، ای  گفتند که در جلسه می
 صحبتی هرکس کند و  میآن سؤال درمورد اصالحات ارضی و نظر آنها درمورد وزیر وقت کشاورزی،

گوید   میرسد، می،  وقت سازمان ترویج کشاورزیمدیرکل، گلسرخیوقتی نوبت به مهندس ناصر . کند می
رغم   به،گلسرخیاین گفته .  انجام اصالحات ارضی با موازین شرع اسالم مغایرت داردها  امریکایینظر  بهکه

 ی سازمان ترویجمدیرکلاز اش  ایشان با حکومت درباری ارتباطات نزدیکی هم داشت منجربه برکناریاینکه 
ی وی در رأس جا  به کرد و کسی را را معزولگلسرخیدکتر حسن ارسنجانی به این ترتیب ناصر . شود می

  .  او هم تقریباً ترویجی نبودگلسرخیترویج نصب کرد که مثل 
  ، چطور؟ آیا گزینه مناسبی برای ترویج بود؟ گلسرخی  :ن
  .نه، اصالً  :ش
  برای ترویج نبوده است؟  درستی انتصاب ابتدا، از گلسرخی انتصاب که بگوییم توانیم می ترتیب، این به  :ن
. در دوره وزیر کشاورزی سرلشکر حسن اخوی بود اینکه یادم نیست، مثل درستی  بههرحال به  :ش

جعفر راثی الزم بود یک مدیر ترویجی مقتدر مثل از    بعد. روی معیار درستی نبودگلسرخیانتصاب ناصر 
  . نشدطور   اینوی در رأس ترویج قرار بگیرد که

___________________________________  
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   سازمان ترویج کشاورزیمدیرکلوجهه 
 تلقیسازمان ترویج در آن زمان یک مدیریت شاخص و برجسته در وزارت کشاورزی  مدیرکلی اآی  :ن

  شد؟  می
. نیرومندترین مدیر وزارت کشاورزی بود،  سازمان ترویجمدیرکل ایامکنم که در آن  من فکر می  :ش
 سه تا ها  وقتیعنی آن.  داشتاهمیتالمللی، ترویج خیلی  بینجهت    از و هم ملیجهت   ازهم اینکه برای

و بنگاه عمران اجتماعی طرف   یکهمه وزارت کشور.  داشتنداهمیتمملکت های  خانه دستگاه در وزارت
و همه . ماالریای آن یک طرفکنی  ریشههمه وزارت بهداری یک طرف، و سازمان . روستاییش یک طرف

  .یک طرفهم   آن وزارت کشاورزی یک طرف، و سازمان ترویج
. بودگونه  ایناش  زیادی سازمان تعلیمات اساسیحد    تافرهنگ هم تقریباً باید بگویم کهالبته در وزارت 

کردند به   میهر کمکی که.  داشتندتوجهی خیلی به آنها الملل  بینهای یعنی اینها واحدهایی بودند که آژانس
مثالً بنگاه خاور نزدیک هر . دکردن اینها اعتبارات کسب میطریق    ازاینها بود و بقیه دستگاههاخاطر   بهاینها و

خواست به ایران بکند یا برای مبارزه با ماالریا بود یا برای عمران روستاها بود یا برای ترویج  کمکی که می
عمران و بهداشت و تعلیمات روستایی و ، بنابراین. سوادی  بیکشاورزی و یا برای توسعه آموزش و مبارزه با

  مهمحکومت ایران و مراجع دولت ایرانجهت    از مهم بودند، هململلا بینجهت    ازترویج کشاورزی هم
دیدند و بقیه کارهای  مردم نتیجه کار در توسعه آنها را میکه    چرا.مردم مهم بودند ازنظر بودند و هم

   .کردند  میتلقیکشوری را اداری و خدماتی برای تسهیل همین امور 
کاری   چهسراغ مردم نرفته بود که  اداره کشاورزی بهف ازطرکس هیچمثالً این همه سال در نهاوند 

دوستانه و فامیلی بود و آنها  سبب ارتباطات یا اگر از مردم پرسیده بودند، بهتواند برای آنها انجام دهد  می
 حاال تحت این شرایط ترویج رفته بود سراغ مردم و به آنها. موظّف هم نبودند که کار ویژه و نوینی بکنند

دهیم، مزرعه نمونه و نمایشی برایتان درست  میشما   بهدهیم که بخوانید، نمونه  میکه این نشریه راگفت  می
بنابراین در وزارت کشاورزی، ترویج .  یک حرکت عجیبی بودایاماصالً این طرز ارتباط در آن . کنیم می

دالیل همه عالقه داشتند ین هم  به.هم اعتباراتش، هم قدرتش و هم نفوذ و هم محبوبیتش. زد  را میاولحرف 
  . که به ترویج بیایند

  ین در اصالحات ارضی مروجموفقیت
   سازمان ترویج؟ مدیرکل آقای فکری شد گلسرخیآقای  از  بعد  :ن
ترویج هم البته بقیه اعضایش واقعاً عوض . آقای مهندس موسی فکری آمد و دیگر آقای فکری بود  :ش
هایشان را ادامه دادند ولی خوب  کار و برنامه.  که قبالً سر کار بودندبنابراین همان کسانی بودند. نشدند

درترویج چه در که   کسانیخیلی از. داده بوددست    ازفراموش نکنید که دیگر جنبه آموزشی خودش را نسبتاً
کردند، وارد اصالحات ارضی شدند و در اصالحات   میی کار مروجسطوح کارشناسی و چه در سطوح
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 تعدادی از کارشناسان ترویج کهکه  طوری  به درصدشان خوب عمل کردند و شاخص شدند،90اً ارضی تقریب
از    پس آن زمان که ملیین انتخابات مجلس شورایاول اصالحات ارضی درآمده بودند در خدمت به

  . اصالحات ارضی برگزار شد، نماینده مجلس شدند
  . یعنی تا این حد محبوبیت کسب کرده بودند  :ن
متوّلیان امور دیده بودند این قوانینی که اجرا شده بود، باید  اینکه بله هم محبوبیت داشتند و هم  :ش
بایست برای تمام این لوایح قانون  چون مجلس می. درمجلس دفاع بشوداند  مجری آنها بودهکه   کسانیتوسّط
ای بود  ده بود در اجرای الیحه انجام دا42 و 41 و 40دولت تمام این کارهایی که در سال های. گذراند می

 یعنی قانون اصالحات ارضی و سپاه دانش و. آن اجرا کرده بوددنبال   بهی مجلس تصویب وجا  بهکه دولت
. غیاب مجلس دولت بود درکارگران و آزادی زنان و تمام اینها لوایح مصوّبشدن   و سهیمها جنگلشدن  ملی

ودند، ولی آن رأی رفراندوم کافی نبود و باید مجلس تمام اینها البته یک رأی رفراندومی هم برایش گرفته ب
رفتند که به اینها اعتقاد  بنابراین کسانی باید به مجلس می. شد کرد و کامل و واقعی اجرا می را تصویب می
 یی داشتیم که داخل مجلس شدند و بعد دیگرها  ترویجیدلیل در خیلی از موارد،همین   به.داشته باشند

  . حل شدندیجتدر به
 در ترویج و در اصالحات ارضی نهاوند 1342من هم تا سال . بعدها هم که سپاه ترویج درست شد

بار، چون من در گذشته  حاال این. را داشتیم ما باز هم دفع ملخ دریایی 1341البته در سال . مشغول کار بودم
  یی درجا  بهیعنی مرا. وسعه دادنددر دفع ملخ خیلی خوب کار کرده بودم، حیطه کار مرا تا خوزستان ت

  کانادایی برای دفع ملخهیئتبعد هم یک . من بود دراختیار لرستان فرستادند که تا مرز خوزستان جنوب
 فائو آمده بودند که من مدتّی راهنمای آنها بودم و با آنها پرواز  ازطرف)مبارزه هوایی(هوایی طریق   از
بنابراین کار دفع . آباد سقوط کنیم  م در فضای بین پل دختر و خرکردیم و یک دفعه هم نزدیک بود که می

  وزیر کشاورزی مرا تشویق کردند و هزار تومان پاداش ازطرفدادم و همان سال هم ملخ را هم انجام می
  . دادندمن  به

  بود؟ کسی   چهوزیر  :ن
  . او بوداز    پسکشاورزیکنم که دکتر حسن ارسنجانی و یا تیمسار اسماعیل ریاحی وزیر  فکر می  :ش
ونات زندگی ئ شها خیلیتعبیر   بهکه طوری به  بزرگی بودتحولدانید، این قضیه  که می طوری همان  :ن

 های اصلی جریان اصالحات ارضی یکی از مشغلهظاهراً در.  طبقات جامعه را متأثّر کردکلیهاجتماعی 
روستاییان نسبت کردن  میّزی اراضی، در آگاهدر م.  بزرگ بودتحولدر این شدن  ین کشاورزی درگیرمروج

تأیید را   این. داشتندفعالین کشاورزی مشارکت  مروجبه شقوق اصالحات ارضی و یا در دیگر مراحل آن،
  . فرمایید می

ی اصالحات ارضی، ها فعالیتین کشاورزی در  مروج دارم برای دخولاطالعمن که  جایی  آنتا  :ش
 درحال  با مالکینشدت به. تواند بجنگد فهمید که در دو جبهه نمی سنجانی، میآقای وزیر کشاورزی، حسن ار
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مایل هرحال   بهمخالفان وی در هر دو جبهه. جنگ بود درحال ، با سیستم حکومتی همضمن   درجنگ بود و
  .  پیش برودخوبی  بهفعالیتنبودند که این 

کردند   و تبلیغاتی که علیه او میها رضایتیناعلت   بهخواست که زارعین از طرفی، حسن ارسنجانی هم نمی
مأمورینی انجام بشود که مردم را دست   بهخواست، اصالحات ارضی او می. اقدامی را علیه وی انجام بدهند
است و شاید یکی از علل و عواملی هم شدن  انجام درحال برایشانکاری   چهتوجیه بکنند و مردم بفهمند که
که مانعی است   ممکنگلسرخیکرد ناصر  وارد عمل شود، این بود که فکر میکه باعث شد که با آن سرعت 

انجام راحتی   بهراکار   اینبرداشتن او،از   بعدو. ین به جریان اصالحات ارضی مروجشدن باشد پیش روی وارد
  . را با سرعت انجام بدهدکار   این ناراضی بود که ارسنجانی بخواهدگلسرخیشاید یک مقداری . داد

ی آن زمان ها  کتابهایش که شاید مطلبش را هم من داشته باشم که در یکی از  یکی از سخنرانیدر
یشان آشنا ها  گرفتاریکند و با  میرود و با مردم زندگی میکه   وقتی کشاورزی مروجچاپ شد گفته بود که

ی طور  چه اصالح بشود وبایدجوری   چهبگوید که زندگیمردم   بهتواند که بهتر می، ها حرفشود و از این  می
ین داشتند،  مروجدر سطحخصوص   بهترین کاری که مأموران اصالحات ارضی عمده.باید پیشرفت بکنند

 حتی سیاست و یا اینکه برای.  بودبرداری بلکه فقط آمار. بحث ممیّزی اراضی نبود که شما به آن اشاره داشتید
گرفتند تا به کشاورزان   میی امالکی که از عمده مالکینراهبردی که اینها انتخاب کرده بودند برای واگذار

 هرکدام برداری بکنند و نقشه اینکه یعنی. برداری اراضی مثل سایر کشورها نبود واگذار نمایند، برمبنای نقشه
 50را بکنند شاید کار   اینخواستند اینها اگر می. آورنددست   به هکتار یا ده هکتار زمین5از کشاورزان، مثالً 

گذاری و هم  خواستند که با استفاده از وضع موجود هم برای قیمت بنابراین می. کشید  سال طول می60سال یا 
  . را انجام بدهندکار   اینبرای واگذاری

گذاری کنند،  خواهند از مالکین بخرند، قیمت چطوری امالکی را که می اینکه  وگذاری قیمتدرمورد 
آن بکند و آن این بود که گفتند معدّل  درمقابل هم نتوانست مقاومتیس ک  هیچی پیدا کردند کهحل راهیک 

در را   آنمالیات سه سال آخری را که هر مالک بابت هر قطعه زمین پرداخت کرده است، مبنا قرار داده و
، 110این ضریب . کنیم  میشود به موقعیت و مرغوبیت خاک و آب این زمین، ضرب ضریبی که مربوط می

. کرد  دریافت می168هر زمینی که خیلی قوی و خوب و پرآب و درجه یک بود، ضریب .  بود168 و 150
شد و این   میاین ضریب در معدّل مالیاتی که مالک در سه سال گذشته به دولت پرداخت کرده بود، ضرب

واقعی آن گفتند که شما قیمت ملک را کمتر از ارزش  بنابراین، مالکین از این طرف می. شد قیمت ملکش می
 گفت تقصیرخودتان است که هرحیله وترفندی را که  می دیگر ازطرفدولت هم. اید برآورد کرده

  ! شده استاش  تا مالیات کمتری به دولت بدهید و این هم نتیجهاید  برده کار اید، به توانسته می
ند که ما یک نظام طوری بود که گفت م، اینبدهیجوری   چهکشاورز چقدر زمین وهر   بهحاال اینکه ولی

مالکین بین کشاورزان تقسیم وسیله   بهی آن، این اراضی برمبنا از زمان گذشته داشته و داریم کهبندی نسق
 هستند و بهره مالکانه هم به مالکین برداری بهره درحال شده و کشاورزان هم از دوران گذشته همواره
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  است که  به آن فرد روستایی کشاورزیمتعلق خودش بندی ای در نظام نسق هر قطعه. 1پردازند پرداخته و می
  . آن مشغول کارمی باشدروی  بر

 مردم با باشند؛ اعتماد مورد که داشتند نیاز را کسانی ها موقعیت این ثبت و برداری آمار برای ،شرایط این در

 و ده هر در بروند تا دنباشن بندچی و زد باشند؛ پاک دل و دست با و مطلع باشند؛ نزدیک آنها به باشند؛ عجین
 40در یک ده صد خانوار بودند ولی از این یکصد خانوار فقط . تا کشاورز صاحب نسق داریم چند که بپرسند

 نسقش طورکلی به اینجا  را پیدا بکند و بگوید کهها نسقصاحب . نشین بودند  خوشخانوار صاحب نسق و بقیه
  .  را آماربرداری کندها نسقینها را بپرسد و صاحبان ا.  استکار و کشتچند جفت زمین تحت . چقدر است

جفت  یک کسانی یک.  داشته باشنداندازه هم زمین زراعی  هم این نبود که همه بهها نسقصاحبان درمورد 
گاو زمین داشتند؛ یک کسانی یک لنگ گاو زمین داشتند؛ یک کسان دیگر یک پای گاو زمین داشتند، 

، حتی.  پا8 سم و یا 16گفتند یک جفت گاوزمین یعنی  یعنی وقتی می. ستاینها اجزای جفت گاو زمین ا
این نیاز به مأموری داشت که با حوصله بنشیند، مردم .  پا زمین بین ورّاث تقسیم شده بود8، این ها  وقتبعضی
 شما چقدر زمین:  جمع باشند؛ تا مأمور آماربرداری از کشاورز بپرسدها نسقیعنی تمام آن صاحب ، هم

بعد بپرسد که قطعات این مقدار .  لنگ زمین دارم یا یک جفت و نیم3داری؟ مثالً وی در پاسخ بگوید که 
 و روستایی صاحب نسق .اند است و در کجاها واقع شده) بذرافشان(زمین چند تاست و جای چقدر بذرافکن 

چقدر باغ . گوید ه او راست میهم جواب بدهد و سایر افراد هم نباید اعتراضی داشته باشند و همه بگویند ک
ین و  مروجداری؟ چقدر زمین داری؟ چقدر بیشه داری؟ چقدر آب داری؟ مأمور آماربرداری که عمدتاً

 همه این مردم باید رضایت. کردند ثبت میآنجا    دربرخی از کارکنان دامپزشکی بودند تمام اینها را باید
 شورا یا انجمن تعیین کرده بودند و باید  ازطرفخودشاناصطالح   بهبود که آنجا یک کمیته هم. دادند می

  . گذاشت روی این موارد صحّه می
 رئیس را ملک اینکه از بعد .داد می انجام باید را کار این آماربرداری، یا ترویج مأمور این .ما مالک شد می این

 دولت برای مالک رفازط نمایندگی به دادستان یا مالک و دولت، ازطرف نمایندگی به ارضی اصالحات

 اگر ولی کرد، می را کار این خودش که آمد، می خودش مالک اگر( کردند، می دولت اسم به و خریدند می

 رسمی اسناد دفترخانه بعد و )کردند می منتقل دولت به و خریدند می را ملک او از نمایندگی به دادستان آمد نمی

ی در زیر آن بود و رئیس اصالحات ارضی تأییدش محلر معتمد  نف5 امضای و بودیم گرفته ما که را فهرستی آن
کرد که مثالً آقای حسن این مقدار زمین دارد؛ این مقدار آب دارد؛ این تعداد قطعات  کرده بود صادر می

  .بردار امروز هشد سند مالکیت آقای حسن یا همان رعیت صاحب نسق دیروز و مالک بهر دارد و این می
 غیر از  بهالبته. انجام دهنددرستی   بهراکار   اینمومی در سراسر مملکت به کسانی بود کهبنابراین احتیاج ع

کردند؛ از دامپزشکی هم آوردند؛ خود  ین، مأموران اصالحات ارضی دیگری را هم گرفتند و اضافه مروج
___________________________________  

بندی، از   زمین براساس نظام سنّتی نسقدو نحوه توزیع مجدّ قراری که ذکرشد ه فکر اوّلیه تعیین قیمت زمین بهدکتر شهبازی معتقد است ک. 1
بانه و خردمندانه کارشناسان ایرانی و در رأس آنان آقای عبّاس سالور از مدیران مجرّب سازمان های مجر ها و توصیه جمله برداشت

  .م بوده استاصالحات ارضی در آن ایّا
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  واقعاًولی در پیکره اصلی سازمان اصالحات ارضی،.ارسنجانی هم تعدادی جوان دیپلمه استخدام کرد
بودند یعنی، مثالً من خودم در نهاوند، چندین نفر بعداً آمدند و گر  جا هم هدایت ها بودند و همه ترویجی

ریزی  را راه انداخت و اساس آمار را پیکار  اینکه   کسیهمراه من شدند و بعداً کار را به آنها سپردیم ولی
  . دشناخت داشتن اینکه برای.  بودندها ترویجیکرد عمدتاً 

بنابراین . ترویج شروع کردندهای   بودند چون کار را با شیوهمؤثر ها ترویجیبقیه هم که آمدند مثل ما 
 ها  ترویجیخواهم بگویم که شاید بزرگترین و درخشانترین اثربخشی آوردند و من میدست   بهآمار صحیحی

  . ن در کار آماربرداری بود، صحّت عملشاطورکلی به  اراضیمجدددر نظام اصالحات ارضی برای توزیع 
  . انجام دادنددرستی   بهکه  :ن
که   وقتی.ی تعاونیها شرکتانجام دادند و همان را هم مبنا قرار دادند برای تشکیل درستی   بهبله، که  :ش

خواستند به محضر بروند که مدارکشان را  ما آمارها را گرفتیم، مراحل هم طی شده بود و کشاورزان می
. رسید  میرا بکنند، باید یک فیشی به دستشانکار   ایناینکهاز    قبلولی. ند به اسمشان صادر بشودبدهند تا س

  . این فیش چی بود؟ این فیش پرداخت سهام عضویتشان در شرکت تعاونی روستایی بود
دادند که این شرکت تعاونی عمدتاً برای این  در هر دهی باید یک شرکت تعاونی روستایی تشکیل می

ها و امکانات  نهادهعنوان مثال،  به. داشته باشد برعهده  که جای مالک را بگیرد و اداره امور ده رابود
  . ای است  بودند یا نه، بحث جداگانهموفقی تعاونی روستایی ها شرکت اینکه . بکندتهیهکشاورزی را 
کسانی را که آمارشان را  و ها نسقرفتند، مردم و صاحب  اً باید هر جایی میمجدد ها  ترویجیبنابراین،

 ونحوه تشکیل واداره تعاونی روستایی را برایشان تشریح اهمیتکردند و  برداشته بودند،جمع می
بود، ولی شما کشاورزان صاحب نسق شدن  انجام درحال حاال تمام این کارها. دادند  میوعمالًآموزش

عضو شرکت تعاونی  اینکه و برای. عضو شرکت تعاونی بشوید اینکه  مگر توانید صاحب سند شوید، نمی
 باید به حساب -دانم صد تومان، پنجاه تومان یا هر مقدار حداقل دیگری که بود  حاال نمی-بشوید هر نفر 

این کارها انجام شود، مأمور بانک  اینکه برای. بانک کشاورزی واریز کنید و فیش عضویت بگیرید
 رفتند محضر، داد و وقتی با فیش می گرفت و فیش را می کشاورزی همراه ما بود که بالفاصله پول را می

کار ،هم اگر ایراد و اشکالی بود اینجا . در این زمینه هم خوب کار کردندها  ترویجی.شد کارشان انجام می
  . خورد هم می به

 که دولت در سطح وسیع شروع به انجام اصالحات ارضی کرد، هر ماهی یا دو ماهی یک 41از سال 
کردندکه از امروز اصالحات   میای قانون تقسیم زمین در چند شهرستان را از چند استان اعالمدفعه اجر
کرد که از امروز اصالحات ارضی در یک شهر   میکه رادیو اعالم طوری همان. شود آغاز میآنجا    درارضی

ه مأمورین آورم که یک ساعت بعد نشده ک میخاطر   بهها  وقتباور کنید بعضی. معین شروع خواهدشد
آمدند دنبال  گذاشتند، می اصالً مردم نمی. افتادند ومروّجین با هماهنگی قبلی برای آماربرداری دهات راه می

  .مأموران که اعالم شده است، بیایید
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 یعنی آماربرداری و تشکیل شرکت -شد   میاین دو جریان در کار اصالحات ارضی خیلی خوب انجام
شاید در تعاونی این وضعیت نباید . د داریم و آن زمان هم اشکاالتی وجود داشتالبته اآلن هم ایرا. تعاونی

اش این شد  نتیجه.  که باید عضو شرکت تعاونی شویدشدن، دار باشد که شرط عضویت بگذاریم برای زمین
شین تعاونی نتوانست جان. اند ولی شرکت تعاونی کاری برایشان نکرده است دار شده زمینکه حاال روستاییان 

 برای. مردم بگذارد دراختیار ها را نتوانست نهاده. مدیریت در روستاها را پر کند خأل نتوانست. مالک بشود
  اش بود که انجام بدهد، عهدهکه براز آن طرف هم سازمان مرکزی تعاون روستایی وظایفی را اینکه 

  . انجام نداد
  ی هم دیدید؟ خاصبرای این منظور دوره آموزشی   :ن
که آن زمان در (سازمان مرکزی تعاون روستاییکه   آنهاییولی برای.  نهها  ترویجیلبته،برای ماا  :ش

خیلی از آنها  اینکه برای. کرد یا از جای دیگر آمده بودند، چرا استخدام می) بانک کشاورزی ایجاد شده بود
نیروهایی که تازه خصوص  به .مردم را بلد نبودندکردن  نحوه جذب مردم و ایجاد ارتباط با مردم و توجیه

دانیم و   میکردیم که  میدانیم و در عمل هم ثابت  میدانستند که می ها ترویجیما  درمورد ولی. گرفته بودند 
  . مان را داشتیم ی فصلیها کالسنظام ترویج خودمان  درقالب البته ما

  ی ترویجیها یتفعالافول 
  یفتاده بود؟ ی ترویجی کامالً از رونق نها فعالیتیعنی   :ن
ی خودمان ها کالسباز هم آنجا . باز هم داشتیم. ی ترویجی را زیاد تعطیل نکرده بودندها کالس. بله  :ش

 کالًاین نبود که .  را داشتیمها آموزشگونه   اینی ترویجی وها  نمایشباز هم. دادیم را با روستاییان تشکیل می
کردیم که خودمان را از  با این حال سعی می. ویج نبودولی دیگر محوریت کارمان تر. کار را تعطیل کنیم

  . ی آموزشی جدا نکنیمها فعالیت
ین در اصالحات  مروجخواستم از خدمتتان بپرسم همین بود که مشارکت اً سؤال بعدی که میاتفاق  :ن

  ی ترویجی تأثیر داشت و تا کی ادامه پیدا کرد؟ ها فعالیتارضی تا چه اندازه روی رکود 
نه قصد داشتند و نه مبادرت کردند به وقت  هیچعمل صحنه    درین مروجواقعاً. گویم بته، میال  :ش

گفت که این  آمد و می  میحاال زمین هم گرفته است،که یعنی کشاورز . را نکردندکار   ایناصالً. تعطیلی کار
جواب این رعیت من باید . خواهم گندمی بکارم که بهتر جواب بدهد زمین مال خودم است و امسال می

اما فرق در این بود که . دادم دادم و باید یک کاری برایش انجام می  امروز را میمالک خردهدیروز و کشاورز 
گفتم،  ام می ام چیست و به اداره فهمیدم که برنامه گفت و من می میرا   اینآمد و در گذشته وقتی کشاورز می

  . کرد ام همه وسایل را برایم فراهم می اداره
خود رئیس مرا هم مأموران اصالحات ارضی برده و . ولی اداره ترویج امروز دیگر آن قدرت را نداشت

یی برایمان فرستاده ها  سرپرستیی سرپرست کرده بودند و بعد در بعضی از مناطق هم متأسفانهجا  یکدر
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 ها حرف کالس دارم و از این دادند که مثالً من  را نمیها حرفیی بودند که اصالً اجازه این ها  آدمبودند که
 ها  بعضی.»باید معلوم بشود آنجا تکلیف نه بیا برو آماربرداری کن؛«:گفت که  میبرای انجام کارهای ترویجی

  . بروید داخل کارهای اجرایی. گفتند بروید به دفترخانه و کمک کنید که سندها را بنویسند را می
کار   اینما وگرنه  کرده بودمتوقف که کارهای ترویجی را  و تشکیالت بود وزارتخانهبنابراین، این خود

خصوص   به.شوند  ناراضی میها  آدمکردیم در خیلی از جاها بعضی از  میاحساس اینکه برای. کردیم را نمی
یی را پیدا بکنیم جا  یککردیم که باز ما باید  میاحساس. توانستیم به آنها زمین بدهیم ها که نمی نشین خوش

نشدن  دار  و زمینبلکه بدانند که تقصیر از ما نیست. ها دلجویی بکنیم یا خدمتی به آنها انجام بدهیمکه از آن
  . آنها یک نقص بزرگ خود قانون است

که  است  اینی ترویجی وجود داردها فعالیتنقدی که بر روی اصالحات ارضی و تأثیر سوء آن بر   :ن
یشان ها  زمین به شهر برای دریافت اسنادوآمد رفترا درگیر اینها قدر   آنواگذاری اراضی به کشاورزان،

یعنی .  بیایند و یک چیزی از او یاد بگیرند مروجدنبال  بهکرده بود که اصالً دیگر یادشان رفته بود که باید
  .  بیشتری کمک کردمیزان  بهی ترویجیها فعالیتخواهم بگویم که این هم به رکود  می

های خودشان   هم از توطئه»داده دست  اززمین«مالکان  عمده است که متأسفانه کرذ قابلالبته این هم   :ش
کردند که عمالً  هایی درست می شنگه  فاسد بود و المدرمجموعکشیدند و تشکیالت اداری هم  دست نمی

  . کشانید  میکارهای آموزشی و ترویجی و عمرانی را به رکود
هر ترفندی بود  بهشدند، مالکان شاکی  ن مشغول کار میدر زمان کاشت گندم که همه باید در بیابا

شدند و بودند  کشاورزان در شهر منتظر دادگاه می. آوردند توسط پاسگاه ژاندارمری به شهر می کشاورزان را 
توانست کشت گندم را انجام بدهد؟ کشتی   میخواست و میکسی   چهدر این شرایط. تا تکلیفشان معلوم بشود

شد و  مسائلی برایشان درست می. طور همینموقع آبیاری هم .  راداشتندها  گرفتاری هم همینموقع درو. نبود
هرحال   بهاز آن طرف هم کشاورزان،. کردند که کاری بکنند که عرصه بر کشاورزان تنگ شود سعی می

 ،19ی ها  بخششاید اگر یک وقت فرصت کرده باشید و. خودشان تصمیم داشتند که صاحب زمین بشوند
ام  یعنی گفته. ام  من یک نکاتی از اینها را گفته،را خوانده باشید» 1روستازادگان دانشمند« کتاب 22 و 21، 20

 ماه به شهر بروند و به کردند که ماه  میآوردند و اینها را درگیر میوجود   بهکه چه نوع مسائلی را برای اینها
  .  از دیار خود هم تبعید شوندحتیبمانند و آنجا 

  کالت سپاه ترویج و آبادانیمش
ی ها آموزشتبع آن  ی کشاورزی و بهها فعالیتای از عوامل به رکود  پس به این ترتیب، مجموعه  :ن

این رکود تا چه زمانی ادامه داشت؟ یعنی کی ترویج یک نفسی کشید و دوباره سر . کرد ترویجی کمک می
  جای خودش برگشت؟ 

___________________________________  
  .چاپ رسید  به1381تا در سال هنری شقایق روستألیف دکتر اسماعیل شهبازی که توسط مؤسسه فرهنگی  .1
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و باید جبران کنند و برای اینکه وقتی دیدند که عطش باالست . یدمن، آن نفس را دیگر نکش نظر به  :ش
سپاه از    بعدهرحال  به،)و حاال چه توضیحات دیگری هم بود به آنها کاری ندارم(گوی مردم باشند جواب

  . شوند حال ترویج می آیند و کمک که میدانش، سپاه ترویج و آبادانی را درست کردند با این امید 
  ؟ 1343از سال   :ن
ی قدیم کار عمران و آبادانی در روستاها را، الاقل ها ترویجیکمک  بلکه بتوانند به. 1343از سال   :ش

  مروج هم بودند ولیمؤثرخوب اینها هم آمدند؛ . هم ترویج و آموزش و هم عمران و آبادانی. شروع بکنند
که هایی   و دورهها کالس رغم  به هم شان بود و بعضی از اینها تن لباس نظامیهرحال   بهعرض کردم. نبودند

من خودم چندین . کردند  خود برای پیشرفت کارشان استفاده میگری نظامیاز زور هرحال   بهدیده بودند،
اختیار    دردر شهرستان ساوه را» دوزج«سال بعد که اجرای بخشی از طرح توسعه و ترویج منطقه نمونه 

امور اداری کارشان مثل جهت    از.نظارتی سپاه ترویج درگیر بودمی اداری و ها  گرفتاریداشتم، همواره با
،  و بازداشت توسط پادگان و این قبیل امور بودموجهی غیرها  غیبتاسکان و  و مرخصی وآمدورفت

  . اینها نبودندکاش   ای کردم که آرزو میکه  طوری به
  . ین بودندآفر لتان باشند، بیشتر مشکلحا کمک آنکه عوض به درحقیقت یعنی  :ن
 وآمد رفت داشتند؛  دانم وسایل زندگی و زیست ای داشتند؛ نمی جیره. گرفتاری داشتند درمجموع  :ش

امور بپردازیم و این هم با اصل کار ما جور گونه   اینمان این بود که به ما وظیفه. داشتند؛ مریضی داشتند
شاید اگر یک طرز . ین قبیل امور واداریمنیرویی هم نبود که بتوانیم برای کمک به انجام ا. آمد درنمی

 ها سفارشی از  تا آنچه که در آن اواخر شده بود که بعضی.کردند، بهتر بود  با اینها رفتار میاولدیگری از روز 
 و ما هم مجبور بودیم که آنها را الی پنبه آنجا آوردند های ارتش نروند، می داخل پادگان اینکه را برای

کارهای عمرانی خصوص   بهسپاه ترویج درست شده بود و مقدار زیادی از کارها،هرحال   به.کنیمنگهداری 
  .را شروع کردند

   برداری بهرهی نوین ها نظامایجاد 
در . اتمام رسید  به42 و در آخر سال 1 اعالم شد1340 ماه دیدر ] اصالحات ارضی [اولدانید که مرحله  می

نی که حاال مقداری از زمینشان باقی مانده بود امالک. کردند رفتار میه گان مرحله دوم باید به یکی از شقوق سه
نحوه  برحسب  مشمول تقسیم و واگذاری اراضی نبودند، باید زمینشان را بین کشاورزهااولیا در مرحله 

 دادند و یا فروش به تراضی را یا باید به کشاورزان اجاره می، کردند تقسیم محصول عرف هر منطقه تقسیم می
این هم مرحله دوم بود که کارهایش شروع شد و مرحله سوم که شروع شد، مرحله . کردند  میقبول

تمام  ،ولی. گذاشتیم ای که دیگر ما باید تمام تالشمان را روی آموزش و ترویج می مرحله. سازندگی بود
___________________________________  

وزیری دکتر علی   و در زمان نخست1340ماه سال   دی19نی تهیّه شده بود در تاریخ قانون اصالحات ارضی که توسط دکتر حسن ارسنجا. 1
  .مرحله اجرا گذاشته شد صورت الیحه قانونی به تصویب هیأت وزیران رسید و به  بهامینی و نیز فترت مجلس شورای ملّی
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 کردند و ی اضافه نمی مروجیعنی. تالش ما برای آموزش و ترویج خالصه شد در توسعه سپاه ترویج و آبادانی
درست ) کار در روستاهادفترنظیر (شد و امکانات بیشتر و بیشتری برایشان   سپاهی ترویج اضافه میمرتب
  . تر بتوانند کار بکنند یا در ده اقامت و آسایش داشته باشند شد که اینها راحت می

معرفی بکنیم که مردم   بهبرداری را رهی نوین بهها نظامهمزمان با این، گفتند که در این مرحله سوم ما باید 
یی انجام دادند و جاهایی را ها  ارزیابیدر سراسر مملکت. ع شدوی سهامی زراعی شرها شرکت با ها نظاماین 

مردم هم حق .  شرکت سهامی زراعی اعالم کردندعنوان  بهکه بیشترین آب و بهترین اراضی را داشت،
 هرکس کشاورزان و. شد ودند، شرکت سهامی زراعی تشکیل میچند نفر داوطلب که ب. اعتراض نداشتند

. شد حق سهامشان در شرکت ای که به آنها داده شده بود، می دیگر هر مقدار زمین ملک داشت، مطابق قباله
روستاییان صاحب سهام تشکیل بین    ازای مدیره هیئتظاهراً . آمدند و با آن سهام، شرکت را تشکیل دادند

ی ها شرکتتاریخ حیات طول    درمنتها همواره. ند که شما باید مدیرعامل را تعیین بکنیدگفت  میشد و می
 یک عنصر مدیرعامل که تشکیل دادند، 1 شرکت سهامی زراعی100 تا نزدیک به اولسهامی زراعی از روز 

. رفتگ  میی کارمند وزارت کشاورزی و بعد اصالحات ارضی بود که در رأس شرکت قرارعبارت  بهدولتی و
 و آب و آالت ماشین کارشناس زراعت و عنوان  به و وزارتخانه نفر کارشناس دولتی از4-5هم  مدیرعامل

اختیار داشت از بیرون . ش بود دراختیار و امکاناتآالت ماشینتراکتور و . آورد خاک و باغبانی و غیره می
ها  شند، ممکن بود که مثالً افعانیکارگرها ممکن بود صاحب سهام با.  نفر کارگر هم استخدام بکند10- 20

  . هم باشند
ای  مثالً مغازه. رفتند شهر بنابراین، کشاورزان آزاد شدند و چون در ده مشغولیتی نداشتند، دیگر می

 .شان را هم بردند خانه و زندگیها حتی   بعضی.شان روستا بود خانه و زندگی. کردند داشتند، کارگری می
ی سهامی ها شرکتحاال در درون . گرفتند را میشان  ایشان سود سهام نسق ملکیآمدند به روست میموقع  به

ای درست کردند و  کردند مثالً کارگاهی درست کردند، مهدکودک یا کتابخانه یی میها فعالیتزراعی یک 
ند  دولتی در روستا، برای آن کسانی هم که از سهامداران در روستا باقی ماندبگیر حقوقکارکنان بر   عالوه

. تشکیالتی که درست کرده بودند، تشکیالت دولتی بودهرحال   بهولی. آمده بودوجود   بهاین امکانات هم
داد  طرح کشت می. ش بودزیرنظرچیز   همهکرد و حکمرانی میآنجا    در باالترین مقامی بود کهمدیرعامل
مملکت تمام    درها رکتشخوب اینها انتظار داشتند که این .  هکتار یونجه کشت شود3000که مثالً 

 شرکت نتوانستند در 93 تا 90بیشتر از که  طوری  بهکردند،  توسعه پیدا بکند، ولی مردم مقاومت میطور همین
    . باشندفعالسراسر کشور تأسیس بکنند و 

 شرکت نام  به دیگری هم درست کردندتشکل، آمدند یک برداری بهرهی نوین ها نظامبرای توسعه 
 مفروز به شرکت صورت  بهگفتند که وقتی ما زمینمان را ی سهامی زراعی مردم میها شرکتدر .  تولید تعاونی

آمدند و گفتند که در شرکت تعاونی بار  این. کجاستمان  دانیم زمین شود و دیگر نمی  میدهیم مشاع می
___________________________________  

  .کت سهامی زراعی در کشور تشکیل شد شر93 مجموعاً 1357تا سال . 1
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مالکیّت . شاع باشد جمعی و مصورت  به بایدوکار کشتداریم ولی  را محفوظ نگه میتان   ما مرز زمین،تولید
 1357 بهمن 22 دارید که روزی که اطالعشما . جمعی را یک مقداری متعادلتر کردند ولی باز هم نتوانستند

خیلی دست   بهی سهامی زراعیها شرکتین اثری که اعالم شد، انحالل اولبود، فردای آن روزها، یک دفعه 
ی ها شرکتلکن . ی تعاونی تولیدها شرکتآنها تبع  ه ب در سراسر کشور بود وها شرکتاز اعضا در بسیاری از 

سمت   به رفته بودندتدریج  بهیی بود وها شرکت. مان که اصالً چیزی نداشتند که منحل شوند  روستایی تعاونی
 درخصوص شفعالیت فروشگاهی برای عرضه خواروبار و لوازم خانه و نفت و سوخت و این چیزها و فعالیت

 فراموش کرده بودند که چه هدفی را دنبال اینکه برای. شد  کمتر میروز روزبهها  مسائل مربوط به نهاده
  !کنند می

 که یک دفعه قیمت ییها سال و 50دههشد تا رسید به جوری   این)مرحله سوم(بنابراین دوران سازندگی 
تولید باال  اینکه ایشده بود برقبل    ازیی کهها  تالشبرابر شد تمام آن وقتی قیمت نفت چند.برابر شدنفت چند

دفعه نظرشان تغییر پیدا کرد که دیگر این  زدند، این  را میها حرفیی که این ها  آدمبرود، حاال دیگر آن
ی را توجه آن تالش و آن تدریج  بهلذا. مان است  دردسترس را نزنیم و ماهر چه بخواهیم با دالر نفتیها حرف

چون دالر برای ، برداری بود رعایت نکردند ی بهرهها نظام بهبود توسعه برای اصالح وهای  که جداً در برنامه
  .دولت بوداختیار    درمیزانهر  افزایش واردات به

   ها ترویجیزحمات رفتن  هدر
کردیم، وزیر کشاورزی  ما برای توسعه تحقیقاتمان در آن زمان تالش می اینکه رغم  بهآید که  من یادم می

  کنند، شود یا ناز می خواهند که بیایند یا گران تمام می رانی نیست یا نمیگفت که اگر کارشناس ای وقت می
 را از اروپا و ها  کارشناسآوردند و عمالً دیدیم که بهترین آوریم و می عیب ندارد از خارج کارشناس می

 خیلی همکردندکه  اینها هم باالخره یک کارهایی می .آوردند به ایران می ی بسیار باالها  حقوقامریکا با
باز از خود هم   آن بود، کهشان  کردند مبتنی بر نوع دیدگاههای غربی  میزیرا آنچه. خورد  ما نمیدرد به

باید و طورکه  آنی پیدا شد و توجه  بیهرصورت   در.بودندطور   این همهمراتب سلسلهدر . کشور و بومی نبود
 بودند و خودشان را واقعاً نابود کردند تا  کشیدهها  ترویجیشاید نتایج کار اصالحات ارضی و زحمتی که

  . ثمر نرسید صاحب زمین بشوند، بهعامّه کشاورزان ایرانی 
 تعدّی خیلی ازاربابان و وجور ود شدند؛ کشاورزان از زیربار ظلمی نابمحلهای  زمینها تقسیم شد؛ قدرت

اصالتاً کنان همین دولت که کاردست   بهی دیگرها شکل  بهمروّت وستمگر و سودجو بیرون آمدند؛ ولی بی
  . مآبانه و روش مالکانه داشتند، استثمار شدندمنش دیکتاتور

   ها یتفعالسازی  ی به مستندتوجه بی
  شان در عرصه اصالحات ارضی به عمل آمد؟فعالحضور علت   بهآیا تقدیری هم از کارکنان ترویج  :ن
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جوری که باید و  له، تقدیر شدند ولی نه آنی در عداد همه کارمندان دیگر، بمحل صورت  بهالبته،  :ش
ی مربوط به توسعه و آموزش و ترویج در این مملکت ها فعالیتدر که  است  اینگرفتاری بزرگ ما. شاید

میلیاردها . یمان را نداریمها طرحما سرگذشت مکتوب و مستند این تحولّات و این . مطالب مکتوب نداریم
که  ییجا  یک، ولی1اند ادی در این راه استخوان خرد کردهی زیها سان اندالر و ریال پول خرج شده است،

روز پی ببرید که چه کسانی، چگونه   مستند و صحیح و بهصورت  بهبتوانید با استفاده از یک سند ارزشیابی
 آنکه  است  این.اش به کجاها رسیده است، نداریم دادند و ثمره  میباید انجام  میکار کردند و چه کارهایی

در رأس کارها بودند، سعی که   کسانیگفتم یک اینکه برای.  قرار نگرفت موردتوجهها کارشان خیلی وقت 
  .  نان خود را بپزند و عرضه بکننداند،  کردهتهیهکردند از آن خمیری که خودشان  می

  رشد سپاه ترویج و آبادانی
  موردتوجهاصالحات ارضی آمده بودند،ر کا  بهی دیگر بوده وها  بخشمثل ما مأمورکه   کسانیخیلی از این

 حاضر ها  بعضی.یه خودماناولداندند به سازمان گر  برمیکردیم، ما را نبودند و اگر خیلی هم اعتراض می
 به سازمان ترویجی برگشتند ها  بعضیولی.  که باقی هم ماندند باقی بمانند،آنجا    دری که شدههر ترتیب  بهبودند

یعنی سپاهیان ترویج آمده . آمده بودوجود   بهر درون سازمان ترویج هم یک تحولّیدیدند که د  میکه حاال
 رفتند، سپاه ترویج هم می هرجا  مجموعه سازمانی، عمالً سپاه ترویج شده بود و بنابراینکلبودند و 
  . یمحلین بومی و  مروجگرفت و نه  قرار میموردتوجه

  جالی کارکنان ترویج 
کنید یا نه؟ در   میتلقیورزی در اصالحات ارضی را شما یک انحطاط ترویج ین کشا مروجدرگیری  :ن

یک  درحد ، این قضیه را2 که توسط دانشگاه ارومیه به چاپ رسیده است54 در سال عالی جنابتألیفی از 
 ی افزایش تولید در سازمان ترویج حمله شده وها طرحصراحت به ادغام  بهکه  درحالی. اید انحطاط ذکر نکرده

دلیل مالحظات سیاسی و یا اختناق حاکم بر مملکت  آیا بهها  خواهم ببینم که این گفته می. اید نفی کردهرا  آن
  همین است؟ تان  واقعاً اعتقاد اینکه  بود و یاها سالدر آن 
  یعنی ورود به اصالحات ارضی؟   :ش
  . کنم ین در امور اصالحات ارضی را عرض می مروجدرگیری  :ن
 30دهههایی که در کار  بهتوجهین در جریان اصالحات ارضی با  مروجخواهم بگویم که من می  :ش

هم   آن علت خیلی خوب آموزش دادند و 30دههدر  اینکه یعنی.  شدندمتوقف نسبتاً 40کرده بودند، در دهه
جوری  ها یک این بود که مالکیّتمان  منتها اشکال اساسی. این بود که محیط جامعه روستایی نیازمند آن بود

___________________________________  
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یک کسانی دست   بهبایدکار   اینآمد و میوجود   بهباید یک تغییری در مملکت. داد بود که اجازه توسعه نمی
  .  بهترین عناصر آن عصر بودندها  ترویجی بودند واعتماد  موردشد که بین مردم می

درست  اینکه ضمن. دندتر ش اصالحات ارضی جال پیدا کردند؛ تیزتر شدند؛ آمادهوسیله   بهها ترویجی
اصالً مسیرشان .  زیادی هم از آبروی خودشان هزینه کردند و گرفتار شدندمقدار  بهکار  ایناست که در
کند و حرف   وعظ می مرتبیی مربّی است وجا  یکبگیرید که یک کسی در درنظر ولی شما. منحرف شد

شرطی که  د، بهمرحله عمل دربیاور  را بهها  از این موعظهذرهزند، حاال یک فرصتی به او بدهید که یک  می
  . ببردبین    ازراجا   همهسیل نشود که

 30- 40 به او بگوییم که  مرتبکه  کسیتواند مفید باشد؛ تا یک خیلی می بکنند کنترلش چنانچه ،رو این  از
زند و بیل بیک   به حرف بزن ولی هیچ فرصتی برایش پیش نیاید که دست مرتبسال کار کن و برای مردم

شمول   خیلی جال پیدا کردیم؛ خیلی جهانمن، ما در این مرحلهنظر   بهاین بود که.  کندجا جابهخاک را 
اصالً پی بردیم که اگر واقعاً یک فرد کشاورز درست بکارد و درست . شدیم؛ خیلی دیدمان وسعت پیدا کرد

دم و برداشت کشاورز هم خیلی خوب کر مثالً من همه کارها را می. هم برداشت کند، شرط پیشرفت او نیست
 هم برایش صبر کرده است، اصالًهمه   اینرسید که دیدیم که آن سهمی که به کشاورز می شد ولی می می

کار،  کار، گندم دیدم که کشاورز صیفی  می.داد این مرا زجر می.  نبودمالحظه قابلاین پیشرفتش درمقابل 
درآمد، دوباره این بنده جهت   ازخیلی محصولش باال رفته است ولیکار و یا باغدار خیلی یاد گرفته و  پنبه

امکان و انگیزه وجود نداشت که کار کند و ، این اطمینان. هیچی نداشت، شد خدا هر ماه آذر و دی که می
مشارکتی برای توسعه امور چنین   یکبنابراین، برای تسریع ترویج الزم بود که. این ترتیب ادامه بدهد  به

  . بروددست    ازولش بکنند تا کنترل آن اینکه منتها نه. افراد بشودوسیله   بهیکشاورز
فراموش نکنیم که آقای دکتر حسن ارسنجانی که . گری پایدار و ماندگار نداشتیم ما در این زمینه هدایت

 - 1د ورش داشتن-بود خیلی کم ماند، یعنی خیلی زود عوضش کردند کار   این و مهندس و معمار اصلیطراح
یّه اولکسانی دادند که نتیجتاً روش و رویه دست   بهاتمام برساند و کارش را اش را به و نگذاشتند که این برنامه

برای شکل دیگر یک   بهنحوی وضع قبل رایک   بهیعنی دوباره.  کردندمتوقفکار اصالحات ارضی را 
یی را ها  زیانو لذا ضررها و.  ترمیم نمودندمالکین سابق و تقویت بنیه مالی آنان تغییر داده یا کمک به عمده

  . فروش سهام کارخانجات دولتی به آنان تأمین نمودندطریق    از آنها شده بودمتوجهکه 
هم خریدارش نیست، درآمد خیلی خوب کس   هیچدرست مثل این بود که کسی ملکی را داشته باشد که

رود  این فرد فروشنده هم می. دهد  می به اوخرد و پول خوبی هم  میآید از او هم ندارد، یک کسی می
بفروش به مهاجرانی که از راه بسازورا   آنصدها برابر پول آن ملک زراعی و درآمد. کند سازی می آپارتمان

چنین مالکان سابقی درنتیجه . آورد میدست   بهاند، از روستاها ترک دیار کرده و به شهرها هجوم آورده
 که دشمن اصالحات ن مالکایعنی خیلی از. کردیم  زودتر از کشاورزی فرار میماکاش   ای خواهند گفت که

___________________________________  
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 برای. مان از این رو به آن رو شد کردند که آمدیم رفتیم در شهر و سرمایه ارضی بودند، بعداً خدا را شکر می
اشتند همه را به آنها داده بودند، اجازه دساله  15 صورت  بهتمام آن اوراقی که بابت قیمت ملکشان واینکه 

 کردند و ها، اینها تبدیل به پول نقد می این سهام را در بازار و بانک. بدهند و سهام کارخانجات را بخرند
 تبدیل بکنند و خیلی چیزها سان بدین توانستند که اوراق خود را 43 و 42یها سال درحدود از آنانهرکدام 

  .دبخرند و بفروشند و سودهای بادآورده نصیب خود نماین

  ین به دخالت در اصالحات ارضی مروجاشتیاق
 ها  روستاییین که عشق و عالقه به پیشرفت مروجتوانیم بگوییم که آن دسته از پس به این ترتیب می  :ن

  .خودشان هم استقبال کردند درگیر اصالحات ارضی بشوند، اینکه داشتند از
  . خیلی. بله. بله. بله  :ش
  . ق و شوق آمدند جلو و قبول کردند و جانانه هم کار کردندیعنی خودشان از سر اشتیا  :ن
گفتند که شما  یک گرفتاری بزرگ این بود که در داخل تشکیالت اداره کشاورزی، همیشه می  :ش

  هروقت.بلد نیستید بکنیدکاری   هیچ.زنید گفتند که شما فقط حرف می ین می مروجبه. هستیدزدن  برای حرف
دادیم  خوب آن مأموریت را انجام میقدر   آنکردند محوّل میما   بهی را جهت انجامفعالیتیک مأموریتی یا 

 و یک سال بعدش یعنی چهار سال که برای درپی پیمثالً من سه سال . کردیم که همه را وادار به تحسین می
  از آن مأموریت دفع ملخ دریایی و صحرایی رفتم و مأموریت بسیار سختی هم بود و جوانترین هم بودم،

دفع آفات آن زمان هم بودند، همواره کل   ادارهبرای دفع ملخ رفته بودند و اصالً مأمور دائمیبار  20که  کسانی
  . هوایی شدم سمپاشی مسئولهم بار  یک. بهتر بودم و جایزه گرفتم، تشویق شدم و تقدیر گرفتم

طوری نشان بدهیم که بگویند  ککردیم که خودمان را ی  میرفتیم سعی ین می مروجماکه  جایییعنی هر
که  درحالی. شدیم دار یتمسئولمان   نفر در دفع ملخ بودیم، همه4- 3ین که  مروجمثالً ما.ترویجی هستند

در .  بودطور همینحاال در اصالحات ارضی هم . نشدندطور   این آمده بودند،ها  بخشکسانی دیگر که از سایر
. شناختیم و آماده کار بودیم مردم را میهرحال   به.ن حالت را داشتفرستادند باز همی سوانح هم که ما را می

شدند  مند می کردیم، مردم هم عالقه را میکار   این.باید دستهایمان را باال بزنیمکردن  دانستیم که برای کار می
  . که با ما همکاری کنند

  سختی کار
 کارمند عنوان  به کارآموز و چهعنوان  به کشاورزی چه مروجعنوان  بهیه خدمتتاناولی ها سالدر   :ن

 آورید که میخاطر   به و شنیدنی راذکر قابلرسمی وزارت کشاورزی در روانسر یا در هرسین، اگر خاطره 
 .انتقال و آموزش برای جامعه ترویج کشورمان باشد، بیان کنید ن، قابلفنجدای از جنبه تنوّع و ت

ولی در . ندارم درنظر  باشد، اآلنعالی حضرت موردنظر یی کهها  ویژگیالبته من خاطره جالبی با این  :ش
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وطن یا از    خارجکه  کسی برایها  گرفتاری ایامدر آن. خواهم گفتشما   بهیمان اگر یادم بیاید، قطعاًها بحث
زیاد بود که شاید در برخی از مواقع همه خاطرات مربوط بود به قدر   آنکرد،  خودش زندگی میمحلشهر یا 
  . یی که برای زندگی شخصی وجود داشتها  گرفتاریدها وکمبو

جا تعطیل بود؛ امکاناتی  ساعت مثالً هفت شب همه در که کرد می زندگی آدم محیطی در که بفرمایید فرض
.  بکند، وجود نداشتتهیهفرد بتواند لوازمی که  ییجا  یکای یا خانه انوجود نداشت؛ مثالً رستورانی، مهم

کردیم،  موقعیّتی برخورد میچنین   یک کنگاور که نزدیک جاده اصلی بود، وقتی ما باحاال در شهری مثل
  . کردیم  میهایی که برای مسافران عبوری بر سر راه همدان به کرمانشاه بود و استفاده رفتیم به آن رستوران می

گرفتاری   نداشت وبست بود، این امکان هم وجود  تقریباً بنایامیی مثل هرسین که در آن جا  یکولی در
 اینکه برای.  بودیهم برای من کار مشکل بودیم و این   آذوقه میتهیهبنابراین، همواره باید در فکر . ما بیشتر بود

ای باشیم که یخچال یا وسایل سرمایشی و گرمایشی  آن وقت مثل اآلن این امکان وجود نداشت که در خانه
اجتماع هم من که من مجرد بودم و در خصوص   به.سخت بوددن کر اینها وجود نداشت و زندگی. داشته باشد

  بودم که)بودند مجرد آمدند و ای می ینی که احیاناً در هر شهر و هر قصبهمعلمغیر از  به(جزء نادر افراد 
هم خیلی سخت بود و موانعی کار   این.کردم کرده و باید خانه اجاره می  مجرّدی زندگی صورت بهآنجا   در
البته برای برخی اقشار جا افتاده بود و .  داشتندتوجهمردم هرحال   بهاجتماعی وجود داشت کهت جه   ازهم

دهند،  کاری را انجام می دانستند که کارشان چیست و چه  میمشاغلی مثل آموزگار و دبیر را پذیرفته بودند و
  . مشکل بودمنزل خیلی کردن  وارد و ناشناخته، اجاره تازه  مروجعنوان  بهولی برای من

  دوگانگی رویّه ستاد و استان 
من به آنجا رفتم اکثر مردم که   زمانیوجود نداشت وقبل    ازحال، در هرسین، اداره کشاورزیعین    درولی

یی که ادارات کشاورزی در آن زمان ها  مسئولیتکردند که من نماینده اداره کشاورزی هستم و همه فکر می
 را نداشتم ها  مسئولیت از اینکدام هیچمن که  درحالی .شتند، برعهده من استهای اداری وحقوقی دا در زمینه

موقع    آنابه وتقسیم آب کهحقمثالً مسائل مربوط به . و اصالً وظیفه هم نداشتم که داخل این مسائل بشوم
 آفات دفعکل   ادارهیا مسائل مربوط به مبارزه با آفات عمومی که. ی وزارت کشاورزی بودها  مسئولیتجزو

خواستند وما هم اصالً امکان   میکردند یا آمدند و سؤال می این نوع مسائل را اکثراً می.کرد آن زمان اقدام می
ولی . جوری کمکشان بکنیم دانستیم مشکل مردم است و باید یک  که میحال درعین. پاسخگویی نداشتیم
سرزنش مقامات مافوق در استان قرار م موردکردی م و اگر اقدامی هم میات نداشتیاطالعاجازه و اختیارات و 

حد    تااین مشکالت هم بود و مرا. کارها جزو وظایف شما نیست شدیم که این ؤاخذه میگرفتیم و م می
  . داد زیادی آزار می

  کنم ی بعدی است ولی در اینجا خدمت شما عرض میها  بخشیکی از خاطراتی که مربوط بهحتی 
  یها  خرابید در بخش خزل شهرستان نهاوند و در آن زمان که زلزله بو1337در جریان زلزله سال 
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 مردم  بهرسانی آورده بود، من هم جزو کارمندهای آن منطقه مأمور بودم که در کمکبار  زیادی به
  اند، مشارکت اند و تعداد افرادی که فوت شده هایی که تخریب شده آماربرداری از خانهدرخصوص 
  . داشته باشم

از من طورکه   همانآید که شدیم، در یک موردی یادم می ن، وقتی که ما به دهات اعزام میدر آن زما
دادم، یک   میپرسیدند که فالن ده چند نفر کشته دارد یا وضعیت راهها چگونه است و من هم جواب می

صوت هم   در یک مورد ضبطکرد و البته نوشتن ثبت میطریق    ازخبرنگاری هم بود که اینها را یا ضبط یا
روز یا روز بعد، رادیو ایران آن زمان، صدا همان    درداشتند و صدا را هم ضبط کرده بودند و چند ساعت بعد

دهد و من هم گفته بودم که فالن  آماری را میچنین   یک کشاورزی منطقه است، مروجرا پخش کرد که
  است و چند رأس گاو و گوسفندهستیم، چند جسد پیدا شدهکاری   چهانجام درحال دهات خراب شده و ما

 مدیرکلدو یا سه روز، از   بعدکنم فکر می. چون بیشتر تأکید روی این موارد بود. رفته استبین   از
ای هم برای من درست بکند که گفتم  قصد داشت پرونده حتی کشاورزی استان، مرا احضار کرد یا شاید

دانستم که این مصاحبه منع  م که جواب ندهم و نمیتوانست  نمیبودم و از من سؤال کردند و آنجا من …وا
  . نگفته بودید که به این مطالب جواب ندهید و بنابراین من هم جواب دادمما  بهگاه   هیچچون. اداری دارد

  این مطالب چه بود؟   :ن
ها بشود و به   خارج است که بخواهد وارد این مقوله مروجگفتند که این از حیطه اختیارات می  :ش

گفتم و اجازه  نظرشان این بود که باید قبالً به آنها می. مسائل اجتماعی بپردازد و مصاحبه کند و آمار بدهد
دادم و   نمیشده بودم ولی باید جوابکار   اینمسئول خود اداره کشاورزی من که ازطرف درحالی. گرفتم می

اینها مسائل اداری . شت تا وی جواب بدهدحضور نداآنجا    درکردم به رئیسی که  میگرفتم یا احاله اجازه می
  . اِبا داشتیمگویی  کردند، خیلی سؤال داشتند و ما هم از پاسخ مراجعه میما   بهمردم خیلی. بود که وجود داشت

ها حساسیت   در این زمینهوجه هیچ به ها استانخود تشکیالت ترویجی ما از تهران و بعد هم در  اینکه ضمن
 باشیم و اصالً نقش ما هم همین بود که با مردم ارتباط فعالها  دادند در این زمینه  میزهاجاما   بهنداشتند و

 بودند و فکر ها شهرستان و ها استانن باالدست در ادارات کشاورزی که در مسئوالولی . برقرار نماییم
از حیث سازمانی و وظایف زیرا ما . دادند نمیما   بهشان هستیم، این اجازه را جمعی  ابوابکردند که ما جزو می

 ابالغما   بهشد و ما تدوین میهای  آنها، برنامهطریق    ازمان تابع تشکیالتمان در تهران بودیم و اصلی و اساسی
ابالغ ما   بهکردند و  میتهیه ها ترویجیفرستادیم، برنامه را  ترویج استان میطریق    ازات را مااطالع. گردید می
، حضوروغیابیعنی .  کشاورزی استان بودیممدیرکلوقی ما تابع تشکیالت حقجهت    ازولی. نمودند می

 اداره کشاورزی هر نظر تحتها و جا و مسکن ما همه وآمد رفتحقوق، مرخصی استحقاقی و استعالجی و 
یک مدیری . گرفتند  می یمان سختها فعالیتدر ما   بهی خیلیمحلمحل بود و واقعاً بعضی از این مدیران 

 آمد که نقش و فکر ترویجی داشت و  دیگر میمدیرکلیک  درمقابل .کرد  میگیری سختلی آمد خی می
  . رفت  کارهای ما خیلی خوب پیش میدرنتیجهداد و  میدان میما  به
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علی عباستر در این مورد صحبت کنم که آقای مهندس  مفصل صورت  به بتوانمدر ادامهحاال شاید من 
داده ما   به راها  میدانایشان رئیس ترویج بود و همه. ستان مناطق مرکزی بودمرادی زمانی رئیس اداره ترویج ا

  کشاورزی استان همدان شد و اداره ترویج مثل سایر اداراتمدیرکلین اولبعدها هم که ایشان . بود
ی هم که کلیعنی به مقام مدیریت . ین داده بود مروجاختیارات بیشتری نسبت به قبل به حتی ش بود،زیرنظر

کردن  و بیشتر با مردم ارتباط برقرار کردن  بهترکار بیشتری داد و همه را برایمیزان  بهرسید، اختیارات را
بعضی از کسان دیگر که ضرورتی ندارد از آنها اسم ببرم، از توسعه کارهای که  درحالی. کرد تشویق می

  . ر کشمکش اداری بودکردند و مهندس مرادی، ناگزیر همواره با آنان د ترویجی ما ممانعت می

  ی غیرکشاورزی ها یتفعال سازمان ترویج
از  هرکدام آیا. ی بخش کشاورزی بودیممتولشاهد وجود چندین وزارتخانه  40 دههیک زمانی در  :ن

نه، سازمان ترویج در وزارتخانه اصلی  اینکه یا.  جداگانه داشتندیها تشکیالت ترویج این وزارتخانه
  . نیده بودم که سازمان ترویج محصوالت غیرکشاورزی هم ما داشتیمچون من ش. کشاورزی بود

 ،در وزارت تعاون و امور روستاها. سازمان ترویج کشاورزی فقط در وزارت کشاورزی بود. نخیر  :ش
بردند و  آنجا  را هم بهزاده اً چند نفر همکار ما در سازمان ترویج مثل خانم جمیلاتفاقسازمانی تشکیل شد که 

یی بود که جا  همینش هممحل. »ی غیرکشاورزیها فعالیتسازمان ترویج «.  برخی از امور قرار دادنددر رأس
 .ش بودمحل آنجا .ی است که قبالً سازمان گوشت بودمطهر شهید راهی سهاآلن در خیابان دکتر شریعتی 

.  روستاها بودمهندس حیدری هم معاون وزارت تعاون و امور. رئیسش هم آقای مهندس حیدری بودها مدت
  .  بود وزارتخانه معاوناولی آق عزتی هم خانم مدت  یکآنجا   درکنم که قبالً  میفکر

  ایشان از همکاران قدیمی سازمان ترویج بودند؟   :ن
بسیار کارهای . دادند آنها هم کارهای خوبی انجام می .بود ترویج سازمان داری خانه قسمت رئیس. بله  :ش
شرکتی درست کرده .  ی غیرکشاورزی، انجام امور شرکتی هم بودها یتفعال  ترویجمثالً در سازمان. خوب

 بافی و از این قبیل کارها تشویق های روستایی را برای قالی  داشت و خانوادهمدیره هیئتبودند و این شرکت 
وخت؛ برای فر داد؛ محصوالتشان را می شان قرار می دراختیاررا همکار   اینکرد و امکانات الزم برای می

از    پیشمنتها. خیلی خوب بود. آورد کرد؛ کارخانه فرآوری محصول برایشان می صادرات خرما اقدام می
 آید که من یادم می. انقالب، وزارت تعاون و امور روستاها در وزارت کشاورزی و عمران روستایی ادغام شد

یکی از دوستان ، یر کشاورزی شده بود شیبانی که وزعباس آقای دکتر 59 و 58ی ها سالانقالب در از   پس
  . فرستاد تا سرانجام آن شرکت را اداره کند آنجا مدیرعامل عنوان  به آقای مهندس فریدون صانعی رانام  بهما

  ؟ همان شرکتمدیرعامل  :ن
کمک آقای دکتر شیبانی بود که کار آنجا یه هم شده بود که با مدیر تصفحال درعینو جا  همان   :ش

ولی سازمان خوبی بود تقریباً باید بگویم که مثل سازمان صنایع دستی وزارت . پیدا کرد و تمام شد وفتق رتق
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 ما، ولی کسانی بودند که راهنما مروجمفهوم   به، البته نه مروج. هم داشت مروجکرد، کمک می. صنایع بود
دادند،کالس  یاد می.کردند یی غیرکشاورزی را تسهیل مها فعالیتگر بودند، کارهای مربوط به  بودند، صنعت

 عبارت  بهشاید. دادند ی آنها هم ترتیب میها فرآوردهگذاشتند و نمایشگاههای خوبی از کارهای دستی و  می
  . دیگر بتوانیم بگوییم که سازمان صنایع دستی روستایی بود که در عالم واقع مکمل ترویج کشاورزی هم بود

درست است؟ چون وزارت کشاورزی و . زا نقالب منحل شدوزارت تعاون و امور روستاها قبل ا  :ن
  . انقالب ایجاد شدقبل از    ازعمران روستایی

رفتن سرهنگ دکتر عبدالعظیم ولیان و آمدن آقای مهندس از    بعدانقالب اسالمی واز    قبل.بله. بله  :ش
  . صدقیانی بود که منحلش کردند و وزارت کشاورزی و عمران روستایی ایجاد شد

  . پرسنل این سازمان با آن شرکت هم به سازمان ترویج منتقل شدند  :ن
  . بله، تا حدودی  :ش

  ها جنگلفقدان ترویج در سازمان 
  داد؟  انجام میکسی   چهوزارت منابع طبیعی را ترویجی کارهای .داشتیم طبیعی منابع وزارت زمانی یک  :ن
  . نداشتند، وزارت کشاورزی وجود داشتی که در صورت  به ظاهراً کار ترویجیایامدر آن   :ش
  تشکیالت ترویج هم داشت؟   :ن
 ترویج یا آموزش بود، ولی نه تشکیالت ترویج داشت و نه کار عنوان  بهشاید دارای واحدی  :ش
 امور ی درفنبلکه نوعی آموزش .کرد ی متعارف در سازمان ترویج کشاورزی میها  روشومفهوم   بهترویجی
   .داد  میمربوط

  …رویج کشت ردیفی وت
  .  باشدگیر چشمدارید که برای خودتان خاطر   بهدادید، موردی را میمردم   بهیی کهها آموزشدر   :ن
آن حومه دنبال   بهآن هرسین واز   بعدکنگاور گرفته تا روانسر وهمان    ازمناطقی که من رفته بودم  :ش

های نوین   از پدیدهکدام هیچبگویم که روستاییان با خواهم  نهاوند و نهایتاً بلوک سُلگی و خزل تقریباً می
کرد،  کار می آنجا  داشتیم و آقای جشنانی مروجشاید مثالً در کنگاور هم که قبالً. کشاورزی آشنایی نداشتند

 تازگی بهرفتیم، روستاهایی بود که  آشنایی داشتند ولی بعضی از روستاهایی که بعداً ما میحدی   تاروستاییان
  . ه ترویج اضافه شده بودبه حوز

کردیم برای روستاییان جالب  هر کاری ما می. به این جهت آنها با خیلی از چیزهای جدید بیگانه بودند
های  کاری در کشت نباتات صنعتی و دانه کردیم، ردیف مهمترین کارهایی که ما می ازجمله یعنی. بود

دادیم بالفاصله  کاری که ما به آنها یاد می ردیفبا   ه همرا اینکهبرای. خیلی برایشان جالب بود. روغنی بود
. گفتیم  ما خودمان به آن کولتیواتور یا هِرس میها  وقتیک وسیله ساده دستی هم آورده بودیم که آن
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کشیدیم و به این ترتیب این   عدد دنده داشت و ما با دست داخل ردیف می4-5ای بودکه چرخ و  وسیله
کرد و دیگر ضرورتی نداشت که زارع  ی هرز را قطع میها  علفکرد و ا شل میوسیله خاک بین دو ردیف ر

 هم ها  محلیآوردیم و خود هر آبیاری، این دستگاه را سر مزرعه میاز   بعد.اش را با دست وجین کند مزرعه
کولتیواتور  وسیله  بهدادند، درست کرده بودند و کاری را که قبالً با بیل و بیلچه و فوکا انجام میرا   آنمثل

  . دادند و خیلی برایشان جالب بود انجام می
 دیگر نیازی نبود که کشاورزان روی زمین بنشینند وکمرشان خم شده و خسته دستگاه،این  با  اینکهضمن

ی جا  بهبا چرخ که مادار  ی برگردانها گاوآهنیا . شد با سرعت انجام میکار  این، اینهابر  عالوه. بشوند
گرداند   درجه برمی180درست است که این گاوآهن خاک را . یمی خودشان معرفی کردیمی قدها گاوآهن

این زمین . شد و خیلی محکم بود، ولی از دیدگاه کشاورزان مهم این بود که دیگر به گاوشان فشار وارد نمی
  هرروزدر لذا، کاست  زیاد از فشار بر روی گاو میمقدار  بهآن چرخی که داشت، کند ولی به خاطر را می

ها   وقتگاو شخم بزنند، بعضیوسیله   بهتوانستند با گاوآهن قدیمی و  هزار مترمربع را نمی3شاید بیشتر از 
زدند خیلی به گاوشان فشار  هم اگر شخم می دوبرابر تا حتی ولی با این گاوآهن جدید. کمتر هم بودحتی 
  . داد العملی نشان نمی آمد و گاو عکس نمی

یی که ما بر روی سیاهک پنهان که خیلی خسارت وارد ها آزمایشاز    بعدیا مثالً.  بود مهماین برای آنها
کردیم و در این مزارع بذر گندم را  دادیم، مبادرت به ایجاد مزارع آزمایشی یا نمایشی می کرد، انجام  می

اف دچار سیاهک دادیم که مزارع اطر کاشتیم و بعد زمان برداشت به همه نشان می ضدعفونی کرده و می
شدند و خیلی اشتیاق پیدا   میزده  نشده است و مردم خیلی شگفتچنین  اینمزارع ماکه  درحالیشده، 

گرفتاری بود هر   بهشان را ضدعفونی بکنند و شدند که بذر سال آینده ی بود آماده میهر ترتیب  بهکردند و می
  . کردند  میتهیه را کننده ماده ضدعفونی

منظور . در بین گوسفندها داشتندخصوص   بهیشان وها  دامهای عجیبی که آنها در ومیر مرگ درمورد یا
رفتند و از  درو غالت چون گوسفندها به داخل جاچرها میاز   بعدخصوص  بهمرض آنتروتوکسمی است که

 .مردند یشدند و خیلی سریع هم م کردند، خیلی زود به این مرض مبتال می های گندم تغذیه می  ساقهباقیمانده
که همکاری خوبی هم با -دادیم   انجام میمحل را ما با همکاری دامپزشکی ها  داموقتی کار واکسیناسیون

  . شدند مند می  عالقهدرنتیجه و زده  روستاییان خیلی شگفت-آنها داشتیم
وب نبود، ما ها که شرایط بهداشتی خ ها و طویله در زاغهکه  طوری  به.گفتنی بودها  کنه مسئله دامدرمورد 

ها از تن دام  کنه. دادیم  عبور میحمام را از این ها  دام بهداشتی و محلول بهداشتی درست کرده بودیم وحمام
مند  دیدند و عالقه اینها را روستاییان می. کرد میشدن  و بارورشدن   شروع به چاقسرعت  بهشد و دام خارج می

  . آنها را نداشتندقبل    ازکردیم که برایشان مایه شگفتی بود و میی برای آنها کارهایی ها  زمیندر هر. شدند می
 شما قدیمی و چینی گفتیم که روش پشم  مییی رسیده بود که به روستاییانجا  بهفرض بفرمایید که کار ما

 نبود  دردسترس برقی بود کهها قیچیالبته بعضی از .  آورده بودیمچینی ی جدید پشمها قیچی. سخت است
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. داد  میخبره بودند، انجامکه   کسانیچینی را برای ی دستی آورده بودیم که سریعتر کار پشمها قیچیولی 
 مورداستفاده  ایستادهصورت  بهی،محلی ها  داس برخالفداس درو علوفه و غالت را هم آورده بودیم که

 در جاهای دیگر کهای  ی خیلی سادهها  روشیعنی اسباب و ابزار و.  بودمؤثرگرفت و خیلی هم  قرار می
با آنها در فصل کار و در سر مزرعه طرزکار امتحان خودشان را پس داده بودند مورد ترویج قرار گرفتند و 

  . شد  میان آموزش دادهمند عالقهعمالً به 
مثالً در بعضی . گرفتیم می زیرنظر ی در هر ده کارهای اینها رامدتبود که ما طور   اینروش آموزشی هم

کردم تا ببینم که کشاورزان با وسایل  شخم معمولی شرکت میهمان    دریمدترفتم و  خودم میاز دهات من 
. گرفتم، بعد ما دو رقم گاوآهن داشتیم کار را یک مقداری یاد می. شان چه مشکالتی دارند شخم معمولی
آوردند و  اینها میبدون چرخ را دار   برگرداناول. با چرخدار  بدون چرخ و دیگری برگرداندار  یکی برگردان

آورد تا   را باال میها  علف ریشه کند،  میزیروروگرداند و   خاک را چطور برمی اینکه دادند و همه از  میانجام
  گفتیم که حاال یک رقم گاوآهن در مرحله بعدی می. بردند  میلذتآفتاب بخورند و خشک شوند 

   کشاورزان دنبالش بودند و ما برایشان.تر است و چرخ دارد دیگر است که برای گاوها خیلی ساده
  . گذاشتیم کالس می
منطقه دیگر یک   بهزحمت از یک منطقههر   به ضمن اینکه وسیله هم نداشتیم، اینها راها  وقتبعضی

 شان روستاییان هم واقعاً زندگی. کنند بردیم تا به آنها یاد بدهیم که کشاورزان آن منطقه چطوری کار می می
 هم داشته باشد که  دکاننبود که یک کشاورز مثالً کارمند باشد،جوری   اینیعنی. زی بودکشاوربه   منوط
توسعه و بهبود کشاورزی قید   درواقعاً. اصالح اوضاع و احوال کار کشاورزی خود نباشدقید    درخیلی

ا هم سعی شدند و م مند می این بود که عالقه. خودبودند و مترصّد بودند که یک چیز نو را یاد بگیرند
پی ببریم که نیازهایشان چیست و حسب نیازهای آنها، . کردیم که تجربه کسب کنیم و با آنها قاطی بشویم می

  . های خودمان را تدوین بکنیم برنامه

  داری خانهترویج 
ترویج  40 دهه و اوایل1330دههی ها سالهمان   دری شاخص سازمان ترویجها یتفعالیکی از   :ن
  .  توضیح بفرماییدداری خانهترویج  درمورد لطفاً.  بودداری خانه

 آغاز و تشکیالتی شد 1336داری در ایران و در ستاد سازمان ترویج کشاورزی در سال  ترویج خانه  :ش
 آمد و هسته اولی آق عزتاستفاده شد و بعد هم خانم ، داری ارتباط داشتند یی که با مقوله خانهها خانمو از 

 ها استان به 1339سال حدود    ازباید بگوییم که شاید. ریزی را شروع کردند  و برنامهاصلی را تشکیل دادند
داری در  ین خانه مروجموقعی بود کههم   آن  توسعه یافت و43 و 42 و 41، 40ی ها سالاشاعه پیدا کرد و در 

  .  داشتندفعال حضور ها استان
  داری دیپلمه بودند؟  ین خانهمروج  :ن
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سیکل داشتند و خیلی از آنان هم از مدرسه یا .  آمده بودندزیردیپلم خیلی از آنها با .نه الزاماً  :ش
تعلیم دیده  آنجاها .ورامین و یا بعدها از مرکز آموزش عملی داورآباد گرمسارآمده بودندنو   قلعهدانشسرای

 و نظایر آنها و بافی اموا و کدوزی   ی خیّاطی و قلّابها کالسشان گذاشته بودند و  دراختیاربودند، وسایل هم
 های تعلیمات اساسی و پیکار با ی کشاورزی و تراکتور را گذرانده بودند و دورهها  ماشین کار باحتی
  . دادند داری را انجام می سوادی را هم دیده و آمده بودند و کار ترویج خانه بی

  دانید؟   آنها وارد میکار  بهیضعف نقطهآیا   :ن
ر بودند، کارمند هم بودند، با مردها که همکار بودند و در مناطق روستایی باید کار آنها دخت....وا  :ش

  . چرا، مشکل داشتیم. بله با آنها مشکل داشتیم. کردند می
  مشکل فرهنگی داشتید؟   :ن
خواهم بگویم که در بعضی  تقریباً می. چون آنها دخترهای جوان بودند. بله مشکل فرهنگی داشتیم  :ش
  . آمد میوجود   بهام که هنوز ازدواج نکرده بودند برایشان مشکلجاها ماد
  کردند؟   می در روستاها اسکان پیداداری خانهین مروج  :ن
ی ها کالسکردند و  درست میدفترکارگرفتند و  خانه میآنجا    دراینها در هر روستایی که بودند.بله  :ش

اشتند که بعضاً با شرایط و اوضاع و احوال آن زمان  دآمدورفتکردند و   میاندازی خیاطی و مانند آن راه
 داری شوهر کرده بودند و یا در ین خانه مروجهایی همجا  یکالبته در. روستاهای ایران مغایرت داشت

  مروج بودند، مشکلی نداشتیم و یا در جاهایی که مروجهایی مثل رزن همدان که زن و شوهر هر دوجا یک
دو تا  اًاتفاقیی که جا  یکولی در.  شوهرش فرهنگی بود، باز هم مشکلی نداشتیمکرد و  میداری ازدواج خانه

هم بودند و یکی از دیگری  مجرد داری و  خانه مروجدختر در دو روستای همجوار با هم بودند، هر دو هم
  . حادتر، مشکل داشتیم

 نوع لحاظ  بهویژه  بهکهداری دیده بودم  ین خانه مروجبعضاً در نشریات آن دوره تصاویری را از  :ن
  . ندپوشش با شرایط فرهنگی روستاهای ایران سازگاری نداشت

شد که خودشان  خیلی سعی می. شد مرتکب چنین مواردی شوند، جلوگیری می اینکه البته واقعاً از  :ش
  دیگر تشکیالت مملکتی آن ازطرفزدیم ولی  را میها حرفما این طرف   یکمنتها از. را کنترل بکنند
 با تضاد داشتند که در مآبانه روشنفکرهای خاص خودشان را برای آزادی زنان و رفتارهای  روزها هم برنامه

  کردند ولی بعضی  میبعضی از آنها رعایت. ی هم داشتیمچنین  ایناین بود که مشکالت. دیگران بودهای  گفته
  .شدند  میساز دیگر هم بودند که مشکل

ین همدان کالس تشکیل داده بودیم و برای این منظور آنها را به  مروجرایآید که ب مثالً من یادم می
بودند و  آنجا روز پسرها همطول    دری محدودیها  ساعتدر. ای در تابستان برده بودیم دبیرستانی برای دوره

 داری ین خانه مروج بعدازظهر بود که یکی از5/7من دیدم که ساعت تقریباً . دوره یا کالس تقویتی داشتند
آموز  درست است که دبیرستان تعطیل بود و دانش. خواندن آواز بود و بقیه دورش جمع شده بودنددرحال 
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محدودیت هم نبود و ما . کردند بودند و دوره داشتند و گوش می آنجا پسر نداشت ولی خوب مردهای دیگر
  . کردند ای ما گرفتاری درست مییک مقدرای اینها بر. هم خیلی زبانمان باز نبود که اینها را کنترل کنیم

 بودند و ما تأیید قابلی راه سربه حجاب و نجابت و عفت و لحاظ  بهاکثر اینها دخترهایی بودند که اینکه ضمن
 .یعنی خیلی با هم تفاوت داشتند.  دیگر کجاشمار انگشتشدیم که اینها کجا و یک تعداد  واقعاً دچار شگفتی می

داری خوب  یی بودند که شوهردار بودند و خیلی برای ترویج خانهها خانما اغلب  دیگر، در بین آنهعبارت به
ی  مروجخانم. ی بیشتر بودندها  آزادیبودند ولی در بین اینها هم چند درصد دخترهایی بودند که قلباً معتقد به

ی مادر بود و تا این یعن. گرداندند داد و برمی آوردند، شیر می اش را به کالس می  بچهبود و  آنجا داشتیم که
  .  به خانواده خود بودمتعهداندازه پایبند و 

  باشگاههای جوانان روستایی
  . یش در آن مقطع توضیح بدهیدها فعالیتباشگاههای جوانان روستایی و  درمورد آقای دکتر،  :ن
ان روستایی اگر من بخواهم از کارهای ماندگارمان از آن دوره نام ببرم یکی همین باشگاههای جوان  :ش

 نام  آنجا بهکردم با مدیر مدرسه در روستای شعبان از قصبات بلوک علیای نهاوند کار میکه   وقتیمن. بود
 4ساعت از    بعدخواهم بعدازظهرها یعنی گفتم که می رفتم به ایشان می آقای اصغر قیاسی دوست بودم و می

ی ها کالسرفت و در  خوب ایشان می.  بدهمباشگاهی تشکیلچنین   یکشود، بعدازظهر که مدرسه تعطیل می
ما   بهعالقه داشتندکه   کسانیکرد و کاری یا باغبانی اعالم می های ما را مثل پروژه سبزی مختلف عناوین پروژه

شدیم و بررسی  شان می  داخل زندگیتدریج  بهکردیم و بعد دیگر  میشدند و ما برای آنان صحبت معرفی می
  درصورتخواهد سبزی کاری یاد بگیرد، آیا ابزار و ادوات الزم را دارد؟ و ی که میا کردیم که این بچه می

ها هم خیلی عالقه داشتند و راجع به  کردیم و بچه کردیم و بعد با آنها کار می نبود، برایش فراهم می
 آنها یاد کردیم که یک چیزهایی را به گذاشتیم و سعی می  میکاری یا باغبانی برایشان کالس و دوره سبزی

.  غیرمستقیم اینها را وادار کنیم که یاد بگیرند و بروند برای والدین خودشان بازگو کنندصورت  بهبدهیم و
آمدند دور و بر ما و ما هم امکانات داشتیم و  ها خیلی عالقه داشتند و خوب می بچه. این موفقیت طرح بود
 به آنها شده  اصالحهای بذور کوچک کود یا بستههای  هایی مثل کیسه یا نهاده.دادیم خوب به آنها تعلیم می

دادند و ما هم سعی  مثالً مزارعشان را نشان می. کردند  میشدند و یک کارهایی خیلی خوشحال می.دادیم می
  . بتوانیم کارمان را کامالً توسعه بدهیم، نرسیدیمکه  جایی  آنالبته تا. کردیم در بین آنها رقابت ایجاد بکنیم می

ی دام و ها  خوراکتهیهدخترها نتوانستیم این کارها را انجام بدهیم تا آنها هم با مواردی مثل  درمورد مثالً
کردیم و من بعدها دیدم که خیلی از آن  چون ما بیشتر روی پسرها کار می.  بذور آشنا بشوندتهیهطیور و یا 

 ی انجام دادند؛ پیشرفت کردند؛کردیم در رشته کشاورزی کارهای خوب  میپسرهایی که ما با آنها کار
 صورت  به را شروع کردند و چند سال بعد روستای شعبانکاری گلای از آنها   یاد گرفتند و یک عدهتدریج به

زنبورداری را آغاز کردند؛ رانندگی تراکتور و . درآمد) گالیل(ی تولید و پرورش گل ها  قطبیکی از
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 به جوانان ها گونه آموزش  اینولی متأسفانه همه. خوبی بود مقدماتاینها . را شروع کردندداری  کمباین
  . روستایی بعدها رها شدند

این نبود دنبال  بهکس   هیچ. نبوداول به آن صداقت کدام هیچاین، کارهایی که بعدها پیش آمد، بر   عالوه
وانستند بلند نتوقت  هیچخواستند سنگ بزرگ بردارند که   می همه. که درست همان کارها را انجام بدهد

شرکت «داشتم ساخت کارخانه تایی  72کشی  آید که یک ماشین جوجه  من یادم میها  زمانولی در آن. کنند
 ترویج  ازطرفمن. ماند تا تفریخ شده و تبدیل به جوجه شود  روز در آن می21مرغ باید  که تخم» طیور ایران
دادند و  دادم که درون ماشین قرار می  میشده اصالحدار  از جوانان روستایی تعدادی تخم مرغ نطفه هرکدام به

  . بروندکار   اینگرفتند و ممکن بود که بعدها دنبال آوردند و به این ترتیب یاد می میدست   بهجوجه
های  منتها برنامه.  بودبخش نتیجهدادیم و خیلی هم  زنبورداری هم از این قبیل کارها زیاد انجام میدرزمینه 

شود و یک  وزیر عوض میکه   وقتی،دهند یک کاری را انجام میای  عدهل را دارند که یک دولتی این اشکا
 شد دیگر متوقفکه   زمانیشود و  میمتوقف فعالیتآید که اعتقادی به آن نوع کارها ندارد آن  وزیری می

  . کنیم جوری دیگر کمکشان مجدد اندازی شوند و انتظار دارند که برای راه مردم از آن کار زده می
رفتند، از  آمد که جوانان روستایی ایران در یک برنامه متقابل به امریکا می آقای دکتر، بعضاً پیش می  :ن

  این موارد هم شما سراغ داشتید؟ 
. ما در دانشسرای کشاورزی مامازن بودیم، وجود داشتکه  همان زمانی  ازبله، این برنامه مبادله  :ش

 آقای پرویز ندّاف و دیگری نام  بهبودیم، دو نفر از شاگردان دانشسرای ما، یکیهمان سالی که ما در دانشسرا 
 آنجا کنم که یک سال فکر می. ان سال دوم دانشسرا بودند، به امریکا اعزام شدندآموز دانشآقای صفوی که 

 بودیم، اولوز سال آم دانشکه   زمانیما وارد دانشسرا شویم، برده بودند واینکه از    قبلالبته اینها را. بودند
اند و بعد هم  کردهیک جلسه هم برای ما سخنرانی کردند و گفتند که چه . برگشتند و درسشان را تمام کردند

یک سال طول    درآمد، تمام زندگی اینها وکارهایشان را شد و برای ما می زبان فارسی چاپ می نشریاتی که به
  . زندگی روستایی در امریکا منتشر کرده بود

   یا برایها  دهیاری از جوانانی که برایها  وقتبعضی. شد  زیادی انجام میمیزان  بهنامه مبادلهبر
این برنامه بود و برنامه . بردند آنها را شاید بیشتر به آلمان می. بردند کردند هم می  میعمران روستایی کار

ات و اطالعو مبادله  اینجا آمدند  میو آنها آنجا رفتند میهرحال   به. شدمتوقفمنتها این هم . خوبی هم بود
اینها . کردند به امریکا و جاهای دیگر مثل آلمان حاال شاید هم نباید محدودش می. کردند نظریات می

یک زمانی ما فکر کردیم که  حتی .آمد های خوبی بود و خود مقامات مملکتی هم خیلی خوششان می برنامه
  بود مهماینها برای ما.  پیوند بدهیمشیروخورشید پیشاهنگی و جوانان باشگاههای جوانان روستایی را با برنامه

 عنوان  بهآید که در همدان مرا من یادم می حتی .کردیم ما در اردوهای پیشاهنگی خیلی شرکت میکه   چرا
 با آنها همکاری ها، دورهطول    درنماینده برای آموزش و توسعه پیشاهنگی روستایی معرفی کردند و

  .اشتمآموزشی د
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  آموزش سربازان
جهت رها  من خیلی مفید بود و ما آنها را بینظر   بهدادیم، بسیاری از کارهایی که ما در آن زمان انجام می

 ای برگزار ی ویژهها کالستبار  ها برای سربازان روستایی بازخانهیکی ازآنها این بودکه ما در سر.کردیم
کار روستایی داشتند،  واستند به روستا برگردند و سابقهخ  یا میبرای سربازهایی که روستایی بودند. کردیم می

  . گذاشتیم، مثالً کالس باغبانی کالس کشاورزی می
  کردید؟  یعنی برای آنها دوره آموزشی برگزار می  :ن
  . کردیم  میدوره آموزشی که در پادگان بودند، کالس کشاورزی برگزارهمان    دربله  :ش
  بودید؟ ها  جری این دوره خودتان معالی جناب  :ن
ی مختلف برای ها بحث. کردم ها برای سربازان تدریس می دورههمین    درمن در پادگان همدان. بله  :ش

 ها را برگزار کنیم که مثالً راجع به این دورهموقع    آنالبته شاید اآلن دیگر نتوانیم مثل. کردیم آنها برگزار می
 مثالً. ی مفیدی بود چون مخاطبان جوان بودند و آماده یادگیریها کالسولی واقعاً . صحبت کنیمچیز  همه

  . کردیم پرورش زنبور عسل و پرورش طیور کالس برگزار میدرمورد 
 نفر 60ین محدودیت، محیط آموزشی پادگان بود و بعد هم قریب به اولالبته مشکالتی هم داشتیم، مثالً 

نهار از   بعددر ساعاتهم   آن  در یک جلسه وعدهین سرباز در سر کالس حاضر بودند که تدریس برای ا
داشتند، خیلی بهتر  باشد و آنها هم لباس کار به تن می ای یا کارگاهی  شد که مزرعه ولی اگر می. مشکل بود

  .  هم خوب بودها آموزشبا این حال همان . شد می

  گرفتاریهای سپاه ترویج و آبادانی
این یک مانع  اینکه به بحث لباس آنهاپرداختید و. ویج و آبادانیاشاره کردید به تشکیل سپاه تر  :ن

پی   دری اداری که حضور آنها برای کارکنان ترویجها  گرفتاریارتباطی بین آنها و مردم روستایی بود و نیز
 و ضعف این سپاه قوت دیگر نقاط عبارت  به تحلیل شما از سپاه ترویج و آبادانی چیست؟درمجموع. داشت
  دانید؟  چه مواردی میرا در 

گویم که ایجاد سپاه ترویج و آبادانی فرصتی بود برای تعدادی از جوانان   میقوتنقاط  درمورد  :ش
مسائل و مشکالتی . های کشاورزی و دامپزشکی تا با شرایط روستایی مملکت آشنا بشوند  رشتهکرده تحصیل

رمایید که یک کسانی بودند که لیسانس کشاورزی، مثالً فرض بف. ی بودمتعددهم داشتند که مربوط به موارد 
 این مشموالن. جنگل و مرتع، منابع طبیعی، دامپزشکی یا دامپروری نداشتند و مثالً لیسانسیه علوم سیاسی بودند

جای این که   درحالی.کردند داخل سپاه ترویج میزور   بهین بودندمتنفذای از  عدهچراغ یک و را چون چشم
  در تهران و بعد در مرکز استان خدمتاولآوردند، باید  اینان را وقتی به سپاه ترویج می. دنبو اینجا افراد
دنبال فرار از خدمت بودند و بنابراین،  توانستند انجام بدهند، دائماً آنها کاری نمیکه   ازآنجاییکردند و می

  . کردند سیستم را خراب می
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هایی، ده تا سپاه ترویجی دیگر بودند که لیسانس  چشمی نوراز چنین یک    هر درمقابلهمان حال،  در
که  آنهایی(هم افسر بودند و ستاره داشتند شان  کردند و همه کشیدند و کار می کشاورزی بودند، زحمت می

 نشسته است و اینجا دیدند که یک آقازاده ولی وقتی می. کردند و باید سرپرستی می) لیسانس بودند
رود،  گیرد، و مرخصی هم از همه بیشتر می العاده هم می رود، فوق ستا هم نمیکند، به رو هم نمیکاری  هیچ

  . کردند  میهم احساس سرخوردگی پرتالش  وفعالدیگر سپاهیانِ 
اِشکال بزرگ این بود . کرد، خیلی خوب بود ها را راهی روستاها می جوان سپاهبنابراین، از این جهت که 

آوردند   زیادی را میعده. بازی را باز گذاشته بودند حقههای  اه و رخنهات، رمقررکه برای فرار از قانون و 
  . کردند را میکار   ایناصالً قدغن بود، نبایدکه  درحالی
  .طبق قانون باید فقط  :ن
هایی  یی یک راه رخنهجا  یکگویم که می. آوردند  کشاورزی را میکرده تحصیلباید فقط   :ش

فرض . ست مانع شود و آن کسانی هم که سردمدار بودند، همه مطیع بودندتوان نمیکس   هیچگذاشتند که می
کرد ما خیلی راضی بودیم، در  کرد و چون خوب کار می کنید که یک سپاهی دیپلمه خیلی خوب کار می

گفت که لباس  آمد و می شان یا افسری که خیلی راضی از این وضع نبود، می این شرایط آن سرپرست نظامی
 سازی کند؛ راه گفتیم که این بنده خدا دارد پل درست می  میما. انضباطی ایراد داردجهت    ازاین فرد

اینها را . شود اش باز می خورد؛ یقه هم می  است؛ خوب معلوم است که لباسش بهبرداری نقشه درحال کند؛ می
. کارها بکندگونه  ین اکردند و آن سپاهی پرتالش هم دیگر حاضر نبود که از شان میاذیتکردند و  بهانه می

شناسم که سپاهی ترویج و افسر بوده   میمن کسی را وگرنه .کرد  میکار بروز درحین اینها مسائلی بود که
 بودم در چند سال نتوانستم یکی از آن  مروجداند که یک کارهایی در نهاوند کرد که من که است، خدا می

  . دانید که اینها چقدر خوب کار کردند ی دیگر نمیجاها. خیلی خوب بود. کارهای خوب او را انجام بدهم
هرحال   بهخراب بود کهجوری   یکولی سیستم. نور بودند که دیگر نورعلی ی دیپلمهها ترویجی سپاه
چنین   یکحاضر هم درحال .کرد وجود اشکاالت کوچک کار را خراب می. پذیر بودند آسیب

  . استجوری   چه»1سربازمروج« هم برای بینید که امروزه یی داریم که شما میها گرفتاری
یک . شود که این حتماً باشد  مییک جور هم سفارش و هزاروخواهند که حتماً باشد یک کسی را می
این درست . کنند  ردشان میدوزوکلکهر   بهخواهند ردشان بکنند، خواهند باشند و می کسانی را هم نمی

 .بعد هم برنامه باید باشد. دارددنبال   بههای بعدی را ی که تمام ضعفضعف نقطهشود یک  این می. نیست
یک نظام اداری . سرپرستی شودجور   چهباید کار بکند وجور   چهباید بکند؛کار   چهییجا  یکدرهرکس 

خواهد که البته در زمان گذشته این واقعًا بود ولی نه برای امور توسعه و عمران و آبادانی   دقیقی میبسیاربسیار
 ترویج کسانی بودند که خوب ارزیابی و بررسی  ازطرف.جریان صِرفِ امور اداری بلکه برای حسن ،روستاها

  . بودها   همانخاطر  بهیک مقدار اگر کار پیشرفت کرد،هرحال   به.کردند می
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   ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه
  امریکایی بیروت و شماری از دانشگاههای ایران

  
  گاه امریکایی بیروتادامه تحصیل در دانش

  درست است؟ ،  به دانشگاه امریکایی بیروت رفتیدتحصیل ادامهشما برای  40 دههیها سالدر   :ن
  . 1344بله مهرماه سال   :ش
  چطور شد که انتخاب شدید؟ . تأسیس سپاه ترویج و آبادانیاز    پس یک سال، دیگرعبارت به  :ن
  .  سازمان ترویج بودمدیرکلحسین میرحیدر  آقای مهندس ها  موقعشود که آن  میعرض  :ش
  یعنی دیگر آقای فکری رفته بود؟   :ن
  . آقای میرحیدر بود. بله  :ش
  . پس به این ترتیب حضور آقای فکری کوتاه بود  :ن
 میرحیدر کسی بود که. حضورش کوتاه بودهرحال   بهدقیق یادم نیست که کی رفت، ولی. نسبتاً  :ش

بهترین   عملیات مخصوص به بهترین مأموران ترویج،هیأت. ر این کارها سررشته داشتی بود و دفنهرحال  به
دادند و به دانشگاههای مختلف در جاهای مختلف   بورسیه می مرتبها و بهترین دبیرهایار بهداشتدهیارها و 

  . کردند  میاعزام
  فرستادند؟  پس فقط به دانشگاه امریکایی بیروت نمی  :ن
 هم به این دانشگاهها  دانشگاه امریکایی بیروت بود و البته از سایر رشته، ها کشاورزی برای ما .نه  :ش

 یک دهنده سازمان ترویج و منابع بورس. کردند ین را انتخاب می مروجاز همۀ کشور بهترین. آوردند می
می که آن وقت به بعد سازمان امور اداری و استخدا. کردند  مینظامی برای ارزشیابی داشتند که ما را معرفی

همین    دربار یک. کرد  میگفتند دوبار در تهران امتحان برگزار اداری و استخدامی کشور می عالی   شورایآن
  . اند در خیابان بخارست منشعب از خیابان ویالی سابق بود و اآلن خراب کردهکه  جایی 

  .منظورتان خیابان ورشو است  :ن
دادیم و بار دوم  امتحان  آنجا رفتیم  را برایمان گذاشتند و ما اول نوبت انامتح آنجا، .ورشو خیابان. بله  :ش

  .شهرداری تهران استاختیار    درحاضر درحال  در ساختمانی که ظاهراًایرانشهرهم در نبش خیابان طالقانی و 
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  مواد امتحانی چه بود؟   :ن
 ولی. کردند  را برگزار ها  امتحاندند وآم بودند،  آنجا از دانشگاه امریکایی بیروت کسانی که استاد  :ش

مدارک ما را بررسی و .  آنجا فرستاده بودند  و دوره خدمت و همه اینها راها  درسمان وریزنمراتآن از   قبل
  . کردند بعد کارت ورود به جلسه را صادر 

  . امتحان به زبان انگلیسی بود  :ن
 به مطالب و تسلطجهت    ازهوش وجهت    از بود کهییها سؤالاش  بقیه. اصلش به زبان انگلیسی بود  :ش

 . هم بودوپرورش آموزشگرفتند، مثالً ما کشاورزی بودیم از بهداشت و از  منتها امتحانی که می. متون بود
گرفتند،  امتحان . دانشگاه امریکایی بودهمان   بهی برای ورودخصوص  بهیی و یک رشتهجا   یکبرایهرکدام 

 نفر در امتحان شرکت 80 اولمثالً در مرحله . گذاشتند قبول شده بودند مصاحبه ه ک  کسانیبعد هم برای
 اینکه آنها بسته بهبین   ازسپس.  نفر انتخاب کردند20 آورده بودند قبول قابلنمره که   آنهاییاز  بعدکردند، 

  . پذیرفتند  میدو نفر یا سه نفر را، چقدر ظرفیت پذیرش داشته باشدآنجا 
  د نفر بودید که برای تحصیل در رشته کشاورزی اعزام شدید؟ شما چن  :ن
سه    هم دووپرورش آموزشاز بهداشت دو نفر و از  برای دوره لیسانس از کشاورزی دو نفر بودیم،  :ش

  . بودندها  نفر بودند که اینها سهمیه آن سال ایرانیان در این رشته
  هر دو نفر لیسانس بگیرید؟ آنجا    درهنفر دوم هم مثل شما دیپلم بود و قرار بود ک  :ن
  . بله  :ش
  تان معلوم بود؟  عنوان رشته  :ن
حسب عالقه و  هرکس آنجا   درشدیم و همه وارد دانشکده علوم کشاورزی می. کشاورزی بود  :ش

  . کرد رفت و تعیین رشته می استعدادش پیش می
ن هم سوری بودند، شنیدم، دانشگاه  در سوریه که خودشا1من از کارشناسان ایکارداطورکه  آن  :ن

گفتند که برای ما   آنها میکه طوری به .امریکایی بیروت بسیار دانشگاه معتبر با شهریه خیلی سنگینی است
  ارزیابی خودتان در این مورد چیست؟ . تحصیل کنیمآنجا    درمقدور نبوده و نیست که

 ،بیروتخصوص   بهلبنان و داشتند، استیال اماتش بر ها فرانسوی که گذشته دوران در که شود می عرض  :ش
ای است که سه قاره  دروازهاینکه جهت    از.اروپا وجود داشتاز    خارجعروس شهرهایی بود که در دنیای

 بنای دانشگاه امریکایی ها امریکایی سال پیش 140حدود    از.کند  میهم وصل فریقا را بهاروپا و آسیا و ا
مین اُ سی یکصدوکنم  سال پیش که مرا هم دعوت کرده بودند که برای فکر میدچون چن. بیروت را گذاشتند

  . بودم آنجا  دانشگاهسالگی البته قبالً من در جشن صد.  به لبنان برویمAUBسالگرد تأسیس دانشگاه 
اند و با دانشگاه   در بیروت ساختهها فرانسویرا   آن.استآنجا    در همژوزف سندانشگاه فرانسوی 

  .  است، ولی فرق دارندرقابت قابل) AUB( ایی بیروتامریک
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علوم های   فقط دارای رشتهها  کالجگویند می. دو کالج هم دارند که عنوان دانشگاه روی آنها نگذاشتند
پرورش بدهند و اآلن آنجا    دربرای این درست کردند که رجال سیاسی خاورمیانه را. سیاسی و مانند آن است

  .  دانشگاه عربی لبناننام  بهاند  هم، دانشگاه لبنان است که خودشان درست کردهیک دانشگاه. هم هست
را کار   این خواستند کهها امریکایییک شهر دانشگاهی بود و بعدها هم که  آنجا بنابراین در آن دوران،

ی خوب را هم درست کردند، ول AUC 1امریکا هم توسعه بدهند، دانشگاه امریکایی قاهره یا از    خارجدر
یکی هم در واشنگتن در خودِ امریکا درست کردند و موسوم  اینکه تا.  همتراز باشدAUBبا  هرگز نتوانست

جهات   بهحاال.  یا همان دانشگاه امریکایی بیروت برسدAUBپای  نتوانست بههم   آن حتیو ، AUW 2است به 
 آنجا های ایرانی از یرید که چه چهرهبگ درنظر را  این امنا و سنای قوی که دارد و شماهیئتمختلف مثل 

  . التحصیل شدند فارغ
  منظورتان از دانشگاه امریکایی بیروت است؟   :ن
خاطر   بهشان را خوب حاال من اسامی. ی خودمانها  ایرانییعنی. بله از دانشگاه امریکایی بیروت  :ش
یک . گونه  این دیگر ازیها شخصیت صالحی و اکبر علیدکتر پروفسور محمود حسابی، دکتر . ندارم

 آنجا نالتحصیال فارغدانم که خیلی از اینها از  ی خیلی باال که من اآلن حضور ذهن ندارم ولی میها شخصیت
ها هم  خود عرب اینکه  بشود، برایالتحصیل فارغ آنجا در گذشته ارزش در این بود که کسی از. بودند
فرهنگ خودمان  اینجا گیرد، ولی در فرهنگ غربی قرار می تأثیر تحتهرحال   به ما در غرببچهگفتند که  می

  به یک منطقه هستیم و این دانشگاهمتعلقعرب و مسلمان و غیرمسلمان هرحال   بهمحفوظ است، چون
  . کسب دانش و علم هم که در سطح بسیار باالیی استجهت   از

گاههای جهان رابه صورت ی بود که دانشخصوص بهبودم همواره یک فهرست  آنجا یی که منها سالآن 
جهت    از- امریکا بوداز    خارج امریکا دراول   همواره جزو شش دانشگاهAUBکرد و   میبندی سالیانه رتبه

 بنابراین.  وضعیت گذشته را نداردمسلماًدانم ولی  اآلن چه وضعیتی دارد، نمی.  و ارزشی که داشتاهمیت
 .را بیازماید و انتخاب رشته بکند و کار عملی بکنددادند که خودش  میدان وسیعی به آدم میآنجا   در
با رتبه دومی، من این امکان را پیدا کردم که برای شدن  التحصیل فارغاتمام دوره لیسانس و از  هرحال پس به

 و هم سازمان دهنده  هم دستگاه بورسموردپذیرش من تحصیل ادامهبورس بدهند و من   به هملیسانس فوق
  . ان قرار گرفتترویج کشاورزی ایر

   کی بود؟ دهنده دستگاه بورس  :ن
  . عملیات مخصوص بودهیئتهمان   :ش
   ؟4 اصلهمان  :ن
. گفتند  عملیات مخصوص میهیئتی دو کشور را ها همکاری هیئت. نبود 4 اصلآن وقت دیگر  :ش
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ن ترتیب من دوره و به ای. المللی توسعه آژانس بین. گفتند  هم میA.I.D 1 یک چیزی بود که بعدها به آن
  . ترویج شروع کردمزمینه    در رالیسانس فوق

  .  لیسانستان را گرفتید48 دوره لیسانس را شروع کردید در تابستان سال 44شما مهرماه سال   :ن
از ایران که رفتیم، برای ما و دیگر .  هم داشتیمتهیهی یا دوره مقدماتنخیر، چون ما یک دوره   :ش
با نظام  اینکه گذاشتند برایآنجا    درساله  یک دیگر کشورهای خاورمیانه یک دورهی آن سال از ها ورودی
برای اینکه آشنا . دوره آشنایی بوداصطالح   به.گفتند می U.O.P 2. به آن دوره. آن جا آشنا بشویم آموزشی
 کردم و تزم  شروع49 هم از سال لیسانس فوقبرای دوره .  وارد درس دانشکده شدیم45سال از    بعدبشویم و

 دانشگاه به ایران آمد و من هم در  ازطرفالحاج فوزیاستاد راهنمایم دکتر محمد . را هم در ایران گرفته بودم
. ایشان آمد ایران و همراه من از تهران به استان همدان رفتیم.اتاطالعآوری  ایران بودم و مشغول جمع

 تحقیق  مهممراحلتمام    درتقریباً. و دهات بودیمدر مزارع . ی مختلف استان همدان را گشتیمها شهرستان
دو جلسه هم در تهران با ستاد سازمان ترویج با مرحوم . کرد باالی سر من بود و راهنمایی و کمک می

  .  سازمان ترویج کشاورزی بود، داشتیمکل موسوی که آن زمان مدیرالدین  مهندس کمال
 سازمان کل، دیگر آقای مهندس میرحیدر مدیر)1349 سال تابستان( 40 دههاواخر  یعنی در آن زمان،  :ن

  . ترویج نبود
  .  موسوی بودالدین  آقای مهندس کمال. نه دیگر  :ش
  .  سازمان ترویج تا زمان انقالب بودمدیرکلکه ظاهراً آخرین   :ن
  . ایشان، آقای مهندس مرتضی نکویی آمدنداز   بعدنه، زیرا  :ش

اینکه از   بعدداد ومن   به چند کالس برای تدریسالحاج فوزی، آقای دکتر  که تمام شدلیسانس فوقدوره 
ی چگونه است و چقدر التحصیل فارغدید که نتیجه  میکه   وقتیخصوص  بهیش را انجام داد وها آزمایش

گفت که من   بهایشان  چند پذیرش برای دانشگاههای امریکایی داشتم، اینکه نمراتم خوب است و ضمن
توانیم شما را  برای دوره دکتری هم ما می.  دستیار من مشغول کار بشویعنوان  بهبمانی واینجا  توانی می

  . جاهمین   بهاخذ درجه دکتری برگردیاز   بعددانشگاهی که بخواهی وهر   بهبفرستیم
  .  علمی دانشگاه امریکایی بیروت بشویدهیئتعضو درواقع یعنی  :ن

  پذیرش از دانشگاه شیراز
  .  منتها همزمان با آن، یک پذیرش هم دانشگاه شیراز برایم فرستاده بود.بله  :ش
   را گرفته بودید؟ لیسانس فوقاینکه  از   بعد :ن
آقای ، دانشگاه پهلوی شیرازمقام قائم.  را نگرفته بودم دانشگاه شیراز برایم فرستادلیسانس فوق هنوز نه  :ش

مرا پذیرفتند و گفتند که جا   هماناز. مرا دید و مصاحبه کردنجا  آدکتر ابوالقاسم قوامی، به بیروت آمده بود،
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ش هم این بود که آن علت. وقتی کار شما تمام شد یک سر بیا به دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در باجگاه
می اصالً زبان رس. خوانده همدیگر بودندیعنی خواهر. یلوانیا ارتباط داشتدانشگاه در آن زمان با دانشگاه پنس

  . دانشگاه شیراز در آن زمان انگلیسی بود
من وقتی کارم تمام . که اعضایی را جمع بکنند که بتوانند با این روش پیش بروند کردند می سعی بنابراین،

نکرده ا بازاثاثم ر. روزی در تهران بودمشاید یک چند. هم به ایران برگشتماز راه زمینی . شد، وارد ایران شدم
  . به بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی در باجگاه معرفی کردندآنجا    درو مرابه شیراز رفتیم 

است که  درنظر  بفرمایید چونمتوقف جا  همینخواستم از خدمتتان خواهش کنم که این بحث را می  :ن
  .  شما در دانشگاه شیراز بپردازیمکار  بهتان بپرسیم بعد چند تا پرسش از دوره تحصیلی

 منتها تفصیل. مشغول کار شدم آنجا خواهم بگویم که من به شیراز رفتم و فقط می. ندارداشکال   :ش
  . بعداً خواهم گفترا  آن

  دقیقاً چه سالی به شیراز تشریف بردید؟   :ن
  .  در شیراز بودم1350 مهرماه سال اولمن   :ش
  . 1350 تا 1344یعنی به این ترتیب شما شش سال در بیروت بودید از   :ن
  . بله  :ش

  تحصیل در بیروت
قبالً اشاره داشتید که تحصیل شما در رشته . حاال یک مقداری برگردیم به تحصیل شما در بیروت  :ن

  . قدری در این مورد توضیح بدهید. کشاورزی بود
آورد و  ای که دانشجو می نمره برحسب شد، سال سوم که دروس عمومی و پایه تمام می از  بعد :ش

لیسانس موقع    آن.کرد  میوجود داشت، انتخاب رشتهآنجا    درای که  رشته6-5شت بین وضعیتی که دا
ی ها فرآورده آبیاری و صنایع و  وجود نداشت، کشاورزی عمومی، زراعت، دامپروری،آنجا    درترویج

شته هم من رشته تغذیه و صنایع غذایی را انتخاب کردم و در این ر. غذایی یا همان تغذیه و صنایع غذایی بود
منتها . بودمها  رشتهتمام    درنمرات خوبی هم داشتم و همواره شاگرد دوم یا سوم دانشکده. وضعم خوب بود

  .  من برگشتم به رشته ترویج خودملیسانس فوقدیگر در 
  به این ترتیب لیسانس شما در رشته ترویج کشاورزی نبود؟   :ن
 . بود F.T.N 1. در رشتهاصطالح   به و لیسانس منچون در آن زمان رشته ترویج وجود نداشت. نخیر  :ش
   چطور؟ لیسانس فوقدر   :ن
 رشته اصلی و اقتصاد کشاورزی رشته فرعی عنوان  بهآموزش ترویج کشاورزی ی منتخصصرشته   :ش
  .من بود

___________________________________  
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 ای  یا دوره  دارای رشتهلیسانس فوقلیسانس در دوره  برخالف بنابراین دانشگاه امریکایی بیروت  :ن
  .  ترویج کشاورزی بودعنوان تحت

کردند،   میها تحصیل از این رشته هرکدام درکه   کسانییعنی.  بودلیسانس فوقترویج در دوره . بله  :ش
 دوره لیسانس تخصص این فرصت را داشتند که در این رشته تحصیل کرده و به ترویج لیسانس فوقدر دوره 

  . خود بپردازند
  .  طول کشیدلیسانس فوقتحصیل شما در دوره بنابراین، دو سال هم   :ن
ی ها  درساتمام لیسانس بودم، خیلی از درحال یعنی در زمانی که من. من خیلی قاطی کردم. البته  :ش

ام یک مقداری طول  چون کار تحقیقی.  کردمپیشرویخیلی من .  خودم را گرفته بودملیسانس فوقدوره 
ما .  نبود.P.Cآن وقت هم تشکیالت کامپیوتری شخصی مثل .کردم  میمدم به روستاها و کار آ  میباید. کشید
 ی زیاد پانچها  کارتدادیم روی خواستیم به کامپیوتر دانشگاه بدهیم، باید می  میاتمان را کهاطالعبیشتر 
  . بردیم به مرکز کامپیوتر تا کارتکس بکنند و این خیلی مشکل بود گرفتیم زیر بغلمان و می کردند و می می

ین مقطع تحصیلی که شما در رشته ترویج تحصیل آکادمیک کردید، دوره اولبه این ترتیب،   :ن
   بود؟ لیسانس فوق

 بود AUB در TVT 1  در دوره1339 تا 1338 یعنی در سال اولین مقطع، همان یک سال اول. البته، نه  :ش
ی تخصصی ها  درسعنوان ه بیی که ما در دوره صنایع غذاییها  درسو بعدش هم عرض کردم در عداد

 ها جزو شناسی روستایی برای همه رشته ی ترویج و اقتصاد کشاورزی و جامعهها  درسگرفتیم، می انتخابی
  . این نبود که نسبت به آنها بیگانه باشیم. ی اصلی بودها درس
   بود؟ طور همینهای کشاورزی هم  در سایر رشته  :ن
  . گرفتند  میی اصلی راها  درسباید این. بله  :ش
  بود؟ تان  ی اصلیها  درسو ترویج هم جزو  :ن
من هم چون . گرفتیم دانم ولی همه باید اینها را می  نمیخواهم بگویم، حاال من دقیقاً تقریباً می  :ش

خواهند  دیدم خیلی از این مطالبی که می که میخصوص   بهام بود، اشتیاق داشتم و ترویج از کارهای قبلی
خواست خودم را در  بنابراین شاید خیلی هم دلم می. دیده بودمساله  آنها را در آن دوره یک مقدماتبگویند 

  عنوان تحتشد،  میالتحصیل فارغ آنجا ازکه   کسیهرحال  بهولی. یک رشته دیگر بیازمایم
B.S. in Agricultural Sciencesشد و دانشگاه   شناخته میAUB آن مدرک، یک مدرک بر  عالوه

  .داد  می هم به او Agricul Engineerاورزی با عنوانمهندسی کش
  . در مقطع لیسانس  :ن
حاال شما هر . یک مدرک لیسانس در علوم کشاورزی و یکی هم مهندسی در کشاورزی بود. بله  :ش
  . گرفتید  میخواهید داشته باشید، در کشاورزی دو مدرک  میای رشته

___________________________________  
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  همه تحت همین عنوان بودند؟   :ن
 که همان دادند میما   بهاین دو مدرک را.   Agricul Engineer  مدرک مهندسی کشاورزی.بله  :ش

از روی » ج استحالمَرده چند«خواستند ببینند که   میرا که هرکس وقت مهندس کشاورزی بود و آن
بود که جوری   یکها  وقتیعنی بعضی.هایی گرفته است یی در چه رشتهها  درسدیدند که چه ش میریزنمرات
 را جز ها  درسدیدند که من بیشتر  میگرفته بودم که همهقدر   آنی اختیاری خودم راها  درسمن بیشتر
   .ام  یا علوم انسانی گرفتهHumanityهای  هایم از رشته اختیاری

  ضرورت رشته ترویج در دوره کارشناسی
ترتیبی همان   بهشناسیان رشته ترویج در کشور ما اعتقاد دارند که در مقطع کارمتخصصشماری از   :ن

 ترویج کشاورزی ویا ترویج وآموزش کشاورزی وجود عنوان تحتای  که در دانشگاه امریکایی بیروت رشته
های فنی باشد که علم  که در مقطع کارشناسی همان رشته بهتراست .باید باشدطور   اینندارد، در ایران هم
ناسی ارشد و دکتری، فرد در رشته ترویج کشاورزی بیاورند بعد در دوره کارشدست   بهکشاورزی را افراد

 شما چقدر اعتقاد.  روستایی کسب بکندشناسی ی ارتباطی و جامعهها  مهارت درخصوص الزم راتخصص
  . رشته ترویج در مقطع کارشناسی داریدوجود  به

ورزی هم زراعت و باغبانی که عرض کردم، رشته اقتصاد کشاهای  هم غیر از رشتهآنجا    درالبته  :ش
  . داشتیم که پایه و مایه ترویج کشاورزی بود

  در مقطع کارشناسی؟   :ن
دیدند و  میآنجا    دری کشاورزی رافندر مقطع کارشناسی اقتصاد کشاورزی، دانشجویان دروس   :ش

 است که اسمش کارشناسی ترویج نبود ولی درست. کردند  میلذا برای آمدن به رشته ترویج آمادگی پیدا
 در رشته ترویج از بین کارشناسان اقتصاد کشاورزی جذب تحصیل ادامهبیشتر نیروها برای ت درحقیق

کند که تا چه اندازه مسائل اجتماعی یک مملکت بر   میزیادی به این ربط پیداحد    تااین مسائل. شدند می
دقیقتر های  ما باید دورهتأثیر مسائل اجتماعی بر تولید بیشتر باشد،  هرچه یعنی. بخش تولیدش تأثیرگذار باشد

کنیم،   میما اگر در ایران از دوره ترویج کشاورزی در سطح کارشناسی صحبت. را برای آنها تعریف بکنیم
 یک  بهی احتیاجتغییروتحولبه این دلیل است که یک قشر عظیمی از مردم ما روستایی هستند و اینها برای هر 

در بعضی از  حتی یعنی. تر قدم بردارند وانند با آنها در سطوح پایینای دارند که در این راه بت ی سنجیدهها آدم
یعنی . توانستیم که دوره کاردانی ترویج کشاورزی هم داشته باشیم ما میکاش   ای  کهگوییم  میموارد ما

  .دیپلم کشاورزی را که کارآموخته کشاورزی است بگیریم و کاردان ترویج تربیت کنیم
 این دوره برای کارکنان ترویج و توسعه کشاورزی ایامامریکایی بیروت هم در آن در دانشگاه اینکه   کما

ترویج ساله  بایست دوره تعلیمات ترویجی یک  میدر کشورهای خاورمیانه بود و لذا عوامل توسعه و ترویج
که  سی ککنیم ما احساس می. تر با روستایی تماس بگیرند کشاورزی را طی کنند تا بتوانند در سطوح پایین
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ها را دارد، قدرت کمتری برای ایجاد  از رشته هرکدام  درلیسانس فوق ترویج کشاورزی دارد یا لیسانس فوق
مثالً اختالف کمتری از لحاظ سطح سواد با که   کسیتر مخاطبان خودش دارد تا یک ارتباط با سطوح پایین

هد در بین روستاییان ترویج کشاورزی کنیم یک نفر با درجه دکترا بخوا توصیه نمیوقت  هیچ. اینها دارد
  . انجام بدهد
یک  آنجاها یی الزم باشد که دکتری را بخواهیم برای ترویج کشاورزی بفرستیم ولیجا  یکشاید

خواهد یک کسی   میتر دلمان  وسیعخیلی خیلیاما در موارد . ی استفرد به منحصرجاهای معدود و محدود و 
به میدانی و عملیاتی بیشتر و آگاهی کامل به زبان و خصوصیات مردم با تر ولی تجر با سطح معلومات پایین
  . مردم در تماس باشد

توانستیم دوره کاردانی هم  میکاش  ای حتی کنیم که   میبنابراین ما در کشور خودمان ایران، تأیید
موارد تمام   درحاال این کارشناس ترویج ما الزم نیست. اش هم که خیلی خوب است کارشناسی. بگذاریم

 دکترا هم باید طور همیناش را هم داریم و  کارشناس ارشد هم باید باشد، برنامه. یک کارشناس معمولی باشد
 و معلومات و تخصصسطح  ازنظر اقلیمی وجهت    ازتنوعی که اینکه برای. اش را هم داریم باشد و برنامه

  . مختلف تربیت بشوندهای  در ردهطلبد که کارشناسانمان  تجربه در میان کشاورزان داریم، می
  آنجااینکه   کما. استجوری   اینبود و در این شرایطجوری   آنو در آن شرایط آنجا بنابراین،

   اقتصادعنوان که تحت وجودی  باعرض کردم ما. هم باز دوره کاردانی ترویج فراموش نشده بود
ا ـ ی.T.V.Tی دوره ـم ولـاسی داشتیـارشنح کـایی در سطـاسی روستـشن هـا جامعـج را بـاورزی، ترویـکش

Technical Vocational Trainingتعلیم  خاورمیانه کشورهای برای که داشتیم دیپلم فوق سطح در هم را  ترویج
 اطالعقرار   بهکردند و  میفعالیتنه هم در کشور خودشان مسئوالاً خیلی اتفاقرفتند و  دادند و همه هم می می

  .  دیده بودندAUBرا در ساله  ن روزها در آن کشورها کسانی بودند که آن دوره یک آموفقین  مروجبیشتر
 به شرایط توجهاین رشته در مقطع کارشناسی با که  است  اینپس با این تفاصیل اعتقاد صریح شما  :ن

  . است موردنیاز اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ما
های  رود و به رشته ی ترویج دارد از کشاورزی هم فراتر میها فعالیتکه دامنه  آلناخصوص   به.بله  :ش

 نیز توسعه پیداای   حرفهیها آموزشی محیط زیست و ها فعالیتعمران روستایی و ، مختلف نظیر تعاون
تنهایی   بهیعنی ویژه کشاورزی. هم بکنیماش  ها کاربردی هم باشد و برای همه رشتهجوری   همینباید. کند می

 کنم که اینها باز هم فکر می اینکه برای. های مختلف استفاده کنیم  بتوانیم در زمینهها  کارشناسننباشد و از ای
معلومات آکادمیک  ات واطالعهرچه سطح . درسطوح روستایی باشندریزان توانند بهترین مجریان وبرنامه می

شود و همه مرکزنشین   بریده میرود پای کارشناس از روستا و مناطق روستایی بیشتر باالتر می ها کرده تحصیل
واقعی عمل با روستاییان یا با کارگران و یا با عامّه صحنه    درشوند و کسی نیست که بخواهد و تئوریسین می

شاید در بعضی از موارد باز الزم باشد ، برای ترویج موردنظر یها  کارداناز همینغیر   بهمردم مواجه باشد،
  .  هم باشیمدهدی آموزشکارگر دنبال   بهکه ما
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  ی سازمان ترویجها محل
شما شش سال از ترویج کشاورزی .  آنجاحاال برگردیم به بحث دانشگاه شیراز و حضور شما در  :ن

  . آوردید به ایران  تشریف میگاه به گاهالبته شما . 1350 تا 1344از . ایران جدا شدید
  .ها تابستان. بله  :ش
 1350بحث را از سال  اینکه  یا؟ی هستذکر قابل مطلب ها ابستانتآیا در این حضور در ایران در   :ن

  . ادامه بدهیم
  به قسمت انتشارات سازمان ترویج یا در همدان به قسمت انتشارات ترویجها تابستانمن در . نه دیگر  :ش

 ننسبت به آوقت  هیچدر تماس بودم یعنی . گرفتم کردم و گواهی می  میو کار آنجا رفتم می. آمدم می
  . در ترویج کشاورزی ایران جریان داشت، بیگانه نبودمکه  چیزی
شاهرضای (به ایران تشریف آوردید، سازمان ترویج کشاورزی دیگر در خیابان انقالب  که وقتی  :ن
  …و.نبود) سابق

یک خیابانی بود که اآلن خیابان ایرانشهر به آن .  داده بودتغییرمکانبه چند جای دیگر . نه. نه  :ش
جالل بایار رئیس جمهور ترکیه بود و به ایران آمده بود و آن . اسمش جالل بایار بودموقع    آنگویند و می

  . خیابان را به اسمش کرده بودند
  . پس یک دوره هم سازمان ترویج کشاورزی در خیابان ایرانشهر بود  :ن
ریزی و  ی برنامهها  پژوهشه مؤسسمحلیک دوره هم در خیابانی بود که امروزه . بود آنجا دو دوره  :ش

  .  است، بود1اقتصاد کشاورزی
  محل فعلی مؤسسه، واقع بود؟ همان    درسازمان ترویج  :ن
 همانهم   آن ی دیگر هم بود کهجا  یکندارم، شایدخاطر   بهآن وقت بود و حاال دیگر خوب  :ش
  .  بودها نزدیکی
  . ودبآفرین   بهام که یک دوره هم در خیابان من شنیده  :ن
ی ها  خیابان در یکی از50 و 49ولی در سال . باشدآفرین   به شاید همان باالی خیابان–دانم   نمی.بله  :ش

 سازمان محل خیابان زاهد بود که بعدها نام  بهباالتر از بیمارستان فیروزگرعصر   ولیمنشعب از شرق میدان
 اول در  وزارتخانههم آمد به آنجا از. بود آنجا این دیگر آخری بود که من وقتی آمدم.  شد2امور عشایر

  .  آذر فعلی از سمت بلوار کشاورز16خیابان 

  استخدام در دانشگاه شیراز
اتمام  درحال ملیسانس فوق نامه پایانای کردم که همان سال که در شرف فراغت از تحصیل بودم یا  من اشاره

___________________________________  
ریزی و  های برنامه ، منشعب از خیابان ویالست که فاصله نزدیکی با خیابان رودسر ، محلّ فعلی مؤسسه پژوهشقوامیمنظور خیابان شهید . 1

  .اقتصاد کشاورزی، دارد
  .سازمان امور عشایر در خیابان بزرگمهر تهران قرار دارد) 1385(در حال حاضر . 2
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شد که بعد هم جا   همانشنهاد برای اشتغال درپی) دانشگاه امریکایی بیروت( دانشگاه خودمان  ازطرفبود،
 دانشگاه شیراز به بیروت تشریف آورده بودند و مقام قائم معاون و ایامهمین    درولی. تحصیالت را ادامه بدهم

مرا دعوت کرد و بعداً هم برای اشتغال در دانشکده جا   همانفرصت شد تا خدمتشان رسیدم و ایشان از
 مدارکی که همراه  بههای مربوطه را پر کردم و فرم برایم فرستاد که من هم فرمکشاورزی دانشگاه شیراز 
 ایران طرف  بهکار تحقیقم تمام شد و دفاع کردم و کارم تمام شد،اینکه مجرد   بهخواسته بودند فرستادم و

 شدم و  علمیهیئتحرکت کردم و از تهران هم به شیراز رفتم و در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز عضو 
 از توابع شهرستان 1یت تأسیس و اداره مرکز تحقیقات کوشکَکمسئولیکی دو ماه، از    بعدحال درعین

  . مشغول کار شدمآنجا    درمن گذاشتند و برعهده مرودشت را که جزو دانشکده کشاورزی بود،
فتی با عزیمت  مخالگونه هیچداشتید، آنجا    درمسئوالن سازمان ترویج کشاورزی که پیشینه خدمتی  :ن

  شما به دانشگاه شیراز نداشتند؟ 
 زودتر از موعد معین درسم را درحقیقت البته آن ایام که من هنوز مرخصی بدون حقوق داشتم و  :ش

  . خواست وقتم را صرف بکنم ی که دلم میهر ترتیب  بهرسانده بودم، آزاد بودم کهاتمام  به
  . بنابراین، مخالفتی در بین نبود  :ن
وقتی آن مأموریت تمام شد، وزارت کشاورزی و سازمان ترویج از من خواستند  اینکه برای. خیرن  :ش

 به ترویج برگردم و من هم از دانشگاه شیراز درخواست کردم با رفتن من به سازمان ترویج موافقت دوبارهکه 
ذیرفتند و من به سازمان ترویج پهرحال   بهپذیرفتند ولی  البته سخت می کنند تا برگردم و آنها هم قبول کردند،

  . کشاورزی در تهران برگشتم

   در دانشگاه شیرازملیرشته عمران 
  .  در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز رشته عمران روستایی هم دایر بودها سالظاهراً در آن   :ن
دبیات و علوم  بود، ولی در دانشکده کشاورزی نبود، بلکه در دانشکده ا ملیدر شیراز رشته عمران  :ش

 آن موقع  بود که2 این رشته هم آقای دکتر اسماعیل عجمیمسئول گروه یا مسئولانسانی دانشگاه شیراز بود و 
ی هم معاون وزارت کشاورزی مدت  یک50دههاستاد دانشگاه شیراز بود و رئیس این بخش و بعدها در اواسط 

 با هم بود یعنی دوره لیسانس فوق لیسانس و کنم که  دارم، فکر میکه اطالع جایی  آناین رشته تا. شد
اینها در . شدند  میدیدند و فوق لیسانس  را می ملیآمدند، دوره عمران مند می ای بود و افراد عالقه پیوسته

ای  ی مربوط به عمران نواحی و عمران منطقهها فعالیتفرمانداری وبخشداری و  مشاغل مختلف اجتماعی از
  . کردند  می پیداتخصص

___________________________________  
اندازی  شده راه برداری از آب استحصال  حق بهرهمنظور تحقیقات برروی ها پس از احداث هر سد، یک مرکز تحقیقاتی به در آن سال. 1

جاد سدّ درودزن، در جنوب شهرستان مرودشت، مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک احداث دنبال ای بر اساس این قاعده کلی به. شد می
آباد دزفول که پس از ایجاد سدّ دز در استان خوزستان ایجاد شده  توان به مرکز تحقیقات کشاورزی صفی به عنوان یک نمونه دیگر می. شد

  .ش. بود، اشاره نمود
  .ن  . ششدانگیمؤلف کتاب . 2
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 دارم، اطالعیی هم که  آنجاو تا داشت وجود شان تحصیلی دوره در آنها اجتماعی مسائل روی که ا تأکیدیب
حاال تا کی ادامه داشت، شاید تا زمان انقالب . نیروهای خوبی بودند، ولی آن رشته اآلن وجود خارجی ندارد

ای  دورههرحال   به. ندارماطالعدقیقاً را   اینرفت،بین    ازآناز    قبل اینکهرفت یابین    ازآناز    بعدهم بود و
  . کردیم یک درس عمران روستایی داشتیم که مشترکاً با آقای دکتر عجمی تدریس میآنجا    دربود که
  . س دروس این دوره مشارکت داشتیدیپس شما در تدر  :ن
تدریس  من هم را بخشی و کردند می تدریس ایشان را آن از بخشی که داشتیم درسی آنحا در. بله  :ش

  . کردم می
  دقیقاً چه زمانی به سازمان ترویج برگشتید؟   :ن
  .1351در سال   :ش
  . بودید آنجا به این ترتیب، فقط یک سال  :ن
  . تقریباً بله  :ش
یت تأسیس مرکز تحقیقات کشاورزی کوشکک، دیگر چه بر مسئول  عالوهدر طی این یک سال   :ن
  یی داشتید؟ ها فعالیت
  . داشتم برعهده  دروس ترویج و مدیریتِ مزرعه را همتدریس  :ش
  ترویج و مدیریتِ مزرعه برای دانشجویان رشته کشاورزی؟   :ن
گرفتند و درس   می را باید این درس  میدرس ترویج برای تمام دانشجویان دانشکده کشاورزی که  :ش

  . مند عالقهان مدیریت امور مزرعه برای دانشجویان اقتصاد کشاورزی و دیگر دانشجوی

  اشتغال در بخش اقتصاد کشاورزی
  . بخشی به اسم ترویج نداشتیمآنجا    دربه این ترتیب  :ن
  . ی آن بودها  درسبخش اقتصاد کشاورزی داشتیم که درس ترویج جزو. نه  :ش
  آورید؟  تان بودند، کسانی را به خاطرمی همدوره آنجا از اساتید دیگری که  :ن
 رشته دامپروری التحصیل فارغرفتم، آقای دکتر کامبیز قربان که  آنجا  که من بهآن زمان. البته  :ش

  . دانشگاه امریکایی بیروت بود، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بود
  قربان بود؟  …ایشان احتماالً از بستگان دکتر ذبیح ا  :ن
 شهالیی نجفی و آقای دکتر کریم ینلدآقای دکتر محمود جوان و آقای دکتر بهاءا. پسرش بود. بله  :ش

  . در بخش اقتصاد کشاورزی بودندقبل    ازو البته آقای دکتر غالمرضا سلطانی هم
  این آقایان همه دکتر بودند؟ ، آن زمان  :ن
آقای مهندس نجفی و مهندس جوان بودند که همراه خودم از بیروت آمده بودند و بعداً ، نخیر  :ش

 خود را گرفته و برگشته لیسانس فوقخواند و   جوان رشته آبیاری را در بیروت میآقای مهندس.دکترا گرفتند
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مرحوم مهندس رزمی هم بود که او هم در بیروت درس خوانده و .کرد  میو در دانشکده کشاورزی کار
. ودبورس گرفته ب آنجا بود و از آنجا  کارشمحلاصالً . کرد کار می آنجا  گرفته و برگشته بود ولیسانس فوق

 را در بیروت خوانده بود و در دانشکده لیسانس فوقآقای مهندس کریم شهالیی بود که او هم لیسانس و 
  . کرد کشاورزی باجگاه کار می

تازه از امریکا موقع    آنتقریباً همه دوستان خود من بودند و آقای دکتر غالمرضا سلطانی هم ظاهراً
 هم آقای دکتر حسن پورافضلها  اورزی را در آن سالیت مدیریت بخش اقتصاد کشمسئول. برگشته بود

  . مهندس زرنگار بودند که نام همه را فعالً حضور ذهن ندارم ازجمله کسان دیگری هم. داشتبرعهده 
دانشکده کشاورزی موقع    آن علمیهیئترسد که تعداد کثیری از اعضای  مینظر   بهبه این ترتیب،  :ن

  . ما در دانشگاه امریکایی بیروت بودندهای ش دانشگاه شیراز از همدوره
  . بله  :ش
  . از دانشجویان شما نبودندموقع    آناساتید فعلی بخش ترویج دانشگاه شیراز،  :ن
دیگر در کالس من بودند که های  البته دانشجویان رشته.  از اینها نبودندکدام هیچموقع    آننه. نخیر  :ش
ه بعدها معاون وزارت کشاورزی و نماینده مجلس شورای اسالمی آید یکی دکتر حسن توفیقی بود ک یادم می

دکتر محمد شاهدی بود که او هم بعدها معاون وزارت کشاورزی و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان شد و . شد
  . اآلن هم رئیس دانشکده کشاورزی آن دانشگاه است

  تدریس در دانشگاه ارومیه
ده کشاورزی و دامپروری ارومیه، مدرسه عالی کشاورزی در پیشینه خدمتی شما تدریس در دانشک  :ن

  تاریخیتأخر و تقدملطفاً با رعایت . خورد میچشم   بههمدان و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران هم
  .  که به سازمان ترویج بازگشتید، این موارد را بیان کنید51سال همان   از

یم را در دانشکده کشاورزی دانشگاه ها  درسم کهسالی که من به تهران بازگشتم، مجبور بود همان  :ش
بروم و دیری نپایید که مدرسه عالی  آنجا  استاد پروازیصورت  بهبنابراین مجبور بودم که. شیراز تمام بکنم

ی تخصصشناسی تبدیل کرده و رشته کار  بهساله هایش را از دوره کاردانی دو کشاورزی همدان هم که رشته
شان  یتخصصن روستایی را تأسیس کرده بودند، از من دعوت کردند که برای دروس ترویج و تعاون و عمرا

  . هم بروم آنجا به
هم تدریس دروس ترویجی  آنجا .را من در همدان بودم) روزهای آخر هفته(بنابراین، دو روز در هفته 

 برعهده  را هم ترویج، سرپرستی ترویج، مدیریت ترویج و مدیریت مزرعهریزی مثل اصول ترویج، برنامه
بودم و از یک سال بعدش هم که قرار شد دار  عهدهآنجا    درهمزمان مدیریت گروه ترویج را هم. داشتم

ها هم شدم  نامه تدوین پایانو تهیه شوند و باید تز بگذرانند، سرپرست التحصیل فارغخواهند  دانشجویانی که می
  . گفتند  میانشجویان دنامه پایانآن روز، کارهای تحقیقی و اصطالح   بهکه
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  در مقطع کارشناسی؟   :ن
. بنابراین، اینها را هم داشتم. گذراندند دانشجویان در آن زمان در مقطع کارشناسی تز می. بله  :ش
 عنوان  بهحاال مثالً دو سال بعد بود که آقای دکتر راثی وقتی خودش.  کار تهران را هم داشتمحال درعین

 درس ترویج برایش مشکل شده بود از 2-3د و ظاهراً کارش خیلی زیاد و ارائه رئیس دانشگاه در ارومیه بو
  . بروم آنجا من خواست که به

، مشغله آخر هفته شما تدریس در دانشکده کشاورزی همدان بود که 1351به این ترتیب از سال   :ن
  . های گوناگونی که اشاره کردید، بود دربردارنده زمینه

  .  فقط شامل تدریس بوداول توسعه پیدا کرد و الّا در روز دریجت  بهبله و البته  :ش

   در سازمان ترویجمهری بی
  یت شما در سازمان ترویج کشاورزی چه بود؟ مسئول ایام همین  در  :ن
 .بود که کسی تصمیم به استفاده از مرا نداشتجوری   یکالبته شرایط. کارشناس بودم موقع  آن  :ش
ای  ام و چه تجربه دانستند که من از کجا آمده  مدیران سازمان ترویج کشاورزی میهمه کارکنان وکه  درحالی
ای نشان   که در درون سازمان شده بود، کسی خیلی عالقهبندی گروهولی . ام درس خواندهجوری   چهدارم و
جنبیدم   نمییعنی اگر من خودم. خدمت بکنمآنجا   دربدهند که بیشتر بتوانممن   بهیفعالداد که یک کار  نمی
زیرا کسی خیلی در این فکرها . بودم، ممکن بود که وقتم تلف بشود تألیف و ترجمه و تدریس نمیفکر   بهو

  . نبود که کارکنان فردا را عمل بیاورند
  ش چه بود؟ علت  :ن
ای نداشتند یک   کرده بودند و در درون خودشان کسانی بودند که خیلی عالقهبندی گروه آنجا  :ش
برای آنجا    دریک روالی را. ای بزنند ی تازهها حرفو  آنجا با تحصیالت ترویجی بخواهند بیایندکسانی 

 سال در مناطق کار 20- 25همه هم قدیمی بودند و همه هم کسانی بودند که . خودشان درست کرده بودند
 کردند و  وکار میی پیدا کرده بودند و حاال دیگر در آخر خدمتشان به تهران آمده بودندتجربیاتکرده و 
پنداشتند و لذا خیلی منتظر هیچ   میهم خودشان را یک منبع معتبری برای انجام کارهای ترویجیهرکدام 

در فکر ترویج کس   هیچتر بتوانم بگویم که یعنی شاید راحت. هم نبودندای  کرده  تحصیل ومجرب وارد تازه
بیشتر درباره توسعه امور سپاه ترویج و بعدها هم علمی نبود و آنهایی هم که در فکر صِرفِ ترویج بودند 

  . نه داشتندمسئوالنقشه و برنامه  ی افزایش تولید در دل سازمان ترویج ها طرح
  ترویج تجربی بودند؟ دنبال   بهیعنی، همه  :ن
 و شده منحرف ترویج هم اساس نآ بر .بودند رفته پیش هم اساس آن بر و داشتند را تجربی ترویج همه  :ش

چیزی بود که من در جلسات  این و واقعی، آموزش از غیر داد می انجام کاری همه که بود شده درست سویی چند
  . گفتیم، خیلی برای آقایان در آن وقت خوشایند نبود کردیم و می یش را میگفتگو وقتی ها صحبت و در
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  . دانشگاه برویدسمت   بهو این شاید یک مقداری بیشتر دامن زد که  :ن
کردم چون من   میمن باید از آن زحمات استفادههرحال   به.ای غیر از این نبود یعنی هیچ چاره.قطعاً  :ش

بنابراین . یدمخیلی محرومیت کش. خیلی زحمت کشیدم. خواندن خیلی زحمت کشیدم برای درس
معلومات را ارائه ات و اطالعیی این جا  یکثمر بماند، مجبور بودم بروم ، بیها  زحمتهمه خواستم که این نمی

خوشبختانه، شرایطی فراهم شده و یک رشته راه افتاده بود که برایم خیلی .  قرار بگیردبررسی  موردبدهم تا
  .  بود مهمخوب و

ها   بچه  آنجا،و با استفاده از تألیفاتم درکردن  تهیه بنابراین خیلی سریع شروع کردم برای این رشته کتاب
به سازمان ترویج منعکس هرحال   به و هیجاناتها صحبت و همینکردن  یقشروع کردند به بررسی و تحق

خصوص   به.ی جدیدی بخواهد برایشان بیایدها  پیامچنین  یک اینکهشد و اینها هم خیلی خشنود نبودند از می
 حالت  بهرا آنجا کردند که  مختلف اشکاالتی وجود داشت که همه سعی میعلل  بههم آنجا در دروناینکه 

  .بخوردهم   بهنیاید، نکند که نظامشانوجود   بهعادل خودش نگه دارند و هیچ تالطمی در آنمت
  کردند؟   آخر هفته شما به همدان ایجاد نمیترددآنها خللی برای   :ن
ها هم  جمعه. گرفتم هم مشغول کار بودیم، مرخصی میها  شنبه پنج که مدت  یک اینکهبرای. نخیر  :ش

  حضورمجهت    از. جزو روزهای تعطیل شد، مخلّی نداشتیمشنبه پنجبعدها هم که . که هیچ اشکالی نداشت
  کردند،آن قدر سریع و ارجاع میمن   بهدادند و کارهایی که میمن   بهیی کهها مأموریت کار و محلدر 
  رمتوانستند بگویند که در کا  نمی.نچسباندندمن   بهاَنگیچنین   یکوقت هیچدادم که  انجام میموقع  به

  .کنم  میکوتاهی
  . م بودموردنظراز باب حسادت، بیشتر   :ن
ی آخر خدمتشان را آمده ها سالشاید کارشناسان زیادی بودند که . حسادت که راههای دیگر دارد  :ش
هم من باید مراقب بودم که جا   همان.کردند ی نمیخاص استراحت بودند و کار حالت  بهو تقریباً آنجا بودند به

 کردند که این بود که احساس می. شد کردم، بیشتر باعث حسادت می  کار میمعین بیشتر از حد هذراگر یک 
ی ها  قسمت بودند ولی تهران واقعاً، حداقل آنفعال ها استان. ی امنی است که دیگر آخر خط استجا یک

ویج اسمش بود، قسمت تراصطالح   بهریزی و ارزشیابی و هدایت کار ترویج در مملکت که مربوط به برنامه
ی داشت و سنتیک روال قبل    ازیافته بود و نظامی نداشت و اگر هم داشت، کاری بود که فعالخیلی کار 

  . دادند همان روال را ادامه می

  تأسیس رشته ترویج در تهران و همدان 
ی کسان  چهفکر تأسیس رشته ترویج در دانشگاه همدان یا همان مدرسه عالی کشاورزی همدان را  :ن
هم رشته ترویج در مقطع  آنجا  همزمان با دانشگاه تهران،طور  بهکردند که منجر به این شد که تقریباً  میدنبال

  . کارشناسی را ایجاد کردند
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  . البته همان زمان هم دانشکده کشاورزی کرج رشته ترویج نداشت  :ش
  . واحد بود اینکه مثل  :ن
اطی که استادهای کرج با دانشگاه یوتا در امریکا برقرار کرده ارتبعلت   به.همان واحد را هم نداشت  :ش

.  بودند ای دیده و یک دوره آنجا  رفته بودند1شناسی  و خاکپزشکی گیاهبودند، سه نفر از استادهای رشته 
  .  این تبدیل به واحد شدتدریج  بهبعد. دادند اینها درس ترویج را ارائه می

   ؟ 1351از سال    :ن
 یک اینکه، وگرنه .51مستندش کردند به سال را   اینشاید بعداًهرحال   بهولی.  هم نه51 از سال  :ش

 دایر بکنیم و چارت تشکیالتی بدهند، اینجا خواهیم رشته ترویج در روزی بیایند و بگویند که اآلن می
 یتخصص رشته بر العاده فوق ارک یک باید افراد این اینکه و امریکا بورسیه با افراد این رفتن علت به .نبودطوری  این

 تدریج  بهباغبانی را انجام بدهند، ترویج ،پزشکی گیاه ترویج ،شناسی خاک ترویج مثالً دادند، می انجام خودشان
. توانند انجام بدهند نمیراحتی   بهراکار   این انفرادی در دپارتمان خودشان اگر باشند،صورت  بهدیدند که اینها

ها بیایند در یک واحدی هم جمع بشوند که دپارتمان نبود و مزایای دپارتمان هم نداشت این بود که گفتند این
. این ترتیب کار شروع شد   به. تر انجام بدهند یافته ذره نظامرا یک کار   اینجمع شوند و اینجا ولی بیایند در

  . د، رشته ترویج در مدرسه عالی کشاورزی همدان شروع شده بوواحوال حالهمان    درولی
   ؟1350از سال   :ن
شد و از مهر   تمام می50سال  در بود، گرفته که ساله دو دوره 48 سال از همدان که بود زمانی هم  آن .بله  :ش

 عنوان  بهباید آنجا رفتند که اجازه گرفتند از وزارت علوم و چون شدند و می  میالتحصیل فارغ اینها باید 51
داشت، احساس کردند که بهترین رشته که  اقل دو تا گروه میحدثالً شد، م یک دانشکده تکلیفش روشن می

  . یکی دیگر هم عمران روستایی حتی تواند جواب نیازهای اینها را بدهد، یکی ترویج است و یکی تعاون و می
 -تحقیقاتی که خودشان کرده بودند و سازمان ترویج هم آن وقت وجود داشتاز   بعدترویجدرمورد 

کردند که این جاها   اینها احساس می-  سازمان مرکزی تعاون روستایی هم وجود داشت یکاینکه   کما
  . وجود داردالتحصیل فارغجاهایی است که امکان جذب 

گرفته بودند  درنظر یی راها  درسیی را از من خواستند و قبالً هم خودشان یکها  درسبنابراین، فهرست
دانم   شاید نمیتدریج  به،هرصورت   در.ان دادیم و درستشان کردیمزمان ما اینها را تغییرشطول    درکه بعداً

ی را ما یک نظامی دادیم که آن بخشی که من کلحاال یک سال طول کشید یا بیشتر و کمتر، آن موجودیت 
  . شکلهمین   به، گروه عمران روستایی همطور همینبودم، گروه ترویج شد و گروه تعاون هم 

 تز و بعد روش تحقیق و روش طور همینبندی کردیم،  تنظیم کردیم، تقسیم را ها  درس، ماهرحال به
دانشجویان را . بعد کار تهیه مونوگرافی روستایی را برایشان درست کردیم. بررسی را برایشان مسجّل کردیم

 تهیهروستایی را پیدا کنند و یک طرح ترویجی برای آموزش  مسئله یک هرکدام به روستاها فرستادیم که
___________________________________  

  .ش و ن . وم دکتر مرتضی اسماعیلی، دکتر علی اکبر ساالردینی و دکتر کیانوش سعادتی از اساتید اعزامی بودند ظاهراً مرح. 1
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 البته، همزمان و شاید.  یک رشته تقویت و تقویت شدعنوان  به هم اینروز روزبهند و این شد ابتدای کار و کن
بعداً، آقای دکتر راثی، عین . شد آن درس ترویج در دانشکده کشاورزی ملّاثانی اهواز تدریس میاز   قبل

  .کرداندازی   کشاورزی راه مروجهمین تشکیالت را در ارومیه هم برای تربیت
  مرجع وجود نداشت که برایعنوان  بهمنتها هیچ کتابی. به این ترتیب، کار ترویج علمی شروع شد

ی آن، ها  اولین ازجمله تألیف علمی در این رشته را آغاز کردم وایام باشد که من در آن استفاده قابلکار  این
  .  را نوشتمریزی ترویج برنامهکتاب 
   ؟ 1352در سال   :ن
مدرسه عالی کشاورزی همان    در1352البته قبلش شروع کرده بودم و بعد در سال . 1352ل در سا  :ش
 کار را با یک تدریج بهچاپ رساندیم و بعد هم  بهمؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران کمک   بههمدان

ش کرد و هم دانشکده کشاورزی ارومیه چاپرا   آن بود کهتوسعه و ترویجکتاب . کتاب دیگر تکمیل کردم
بود و به این ترتیب، هم برای  مورداستفاده های مختلف در دانشکده) text( ی درسیها کتاب صورت  بهدیگر

تشویق  آنها هم بهاز   پیشریزی و هم برای درس اصول ترویج ما کتاب درسی داشتیم و البته درس برنامه
گاه تهران، ترجمه کتاب ارزشمند آقای دکتر کاظم ودیعی، ریاست مؤسسه آموزش و تحقیقات تعاون دانش

چاپ  رعه در چاپخانه دانشگاه تهران بهرا هم آغاز و برای درس مدیریتِ امور مز» مدیریتِ امور مزرعه«
  . دانشگاههای مربوط در کشور بودتمام    دری سال کتاب درسی این رشتهها سالرساندم که 

  اساتید مدرسه عالی کشاورزی همدان
کردند در تدریس دروس  کمک میشما   بهدر مدرسه عالی کشاورزی همداناساتید دیگری که   :ن

  . آید که از آنها اسم ببرید دانشجویان رشته ترویج و یا رشته عمران روستایی و تعاون را خاطرتان می
البته، آقای دکتر مهدی طالب بود، آقای دکتر عسگری نوری بود، آن زمان آقای مهندس حسن   :ش

. ی آقای مهندس اسماعیل هاشمی اصفهانی بودمدت  یک.کرد  میتدریس بازاریابی کمکحسنی بود که در 
 که در  کسانی.داد  می هم بود که تعاون درسوبودجه برنامهآقای مهندس ناصر معینی کارشناس خبره سازمان 

شان بیشتر البته، ای. ی هم آقای دکتر کاظم ودیعی بودمدت. کردند، اینها بودند ی ما زیاد کمک میها درس
علمی دائمی آن دانشکده که آقایان دکتر علی  هیئت البته. کردند  میو تعاونی را ارائهشناسی  درس روستا

علمی آن  هیئت دکتر حسین سمیعی و تعدادی دیگر هم بودند که در شمار، دکتر رضا حجازی، اقبالی
  . حضور داشتند) دانشکده(مدرسه عالی 
مؤسس به  هیئت امنا و هیئت  عضوعنوان  به1385 آبان 13در روز  است که عرض کنم که توجه جالب

 برعهده ریاست آن جلسه.  آبادانی روستاها در همدان دعوت شده بودمغیردولتیمؤسسه آموزش عالی 
اضر و  دکتر علی اقبالی بود که در آن روز، زودتر از دیگران در جلسه حنام  به حدود یک قرنمدیری به سن
یعنی، بنده . داشت برعهده مؤسس را هیئت امنا و هیئت دادن خستگی اداره دو جلسه ون نشانتا شبانگاهان بد
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 سال، از ابتدای دهه پنجاه تا 35 مدت  بهام، شان رسیدهخدمت  بهکه دیرتر از بقیه به ایشان ارادت پیدا کرده و
الی کشاورزی و  همواره شاهد تالش ایشان در تأسیس و توسعه و مدیریت مؤسسات آموزش ع85آبان 

را پایدار فرما تا همواره الگوی جوانان اش  خدایا تندرستی .ام ترویج و تعاون و عمران و آبادانی روستاها بوده
  :ن آن جامعه سؤال کنید، پاسخ این است التحصیال فارغالبته اگر درباره تعدادی از . ما باشد

ندارم، ولی خاطر   بهلی کشاورزی همدان را مدرسه عاالتحصیل فارغهزار نام و نشان و مسند تمام چند
علمی  هیئت حاضر عضو درحال ن همان مدرسه کهالتحصیال  ازجمله فارغآقای مهندس محمود قائمی

توانم به اسامی   میولی من فقط. دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سیناست، گویا چنین فهرستی داشته باشد
علمی در رشته ترویج کشاورزی در دانشگاههای  هیئت قام عضوحاضر در م درحال که ناناز آهایی  نمونه
دکتر ، یوسف حجازی سیددکتر، محمود حسینی سیددکتر، یمحمد  هستند مثل آقایان دکتر ایرج ملکایران

  . ی و مهندس روحانی اشاره نمایمغفاردکتر ، زن دکتر عبدالمجید پاپ، دکتر حسین آگهی، منصور غالمی





  1350هه ترویج کشاورزی در د

  ی افزایش تولید به سازمان ترویجها طرحاحاله 
شاهد ، 52 و 51ی ها سال که شما کارشناس سازمان ترویج کشاورزی بودید، یعنی ها سال همان  در  :ن
 تطوراز این مهم در سیر تکاملی ترویج یا در سیر . ی افزایش تولید به سازمان ترویج هستیمها طرحاحاله 

 1354تألیف سال همان    در همعالی جناب. برند  یک انحراف نام میعنوان  بهرویجترویج، غالب اساتید ت
کنم دکتر   تمجیدی که فکر میرغم  به.  نفی کردیدصراحت  به به سازمان ترویج راها طرحخودتان احاله این 

ه خیلی ین باید حواسشان جمع باشد ک مروج را نفی کردید کهها طرحشما این  ، داشتها طرحراثی از این 
. را از یاد نبرندشان  اند، نشوند و کارهای آموزشی  وجوه آنچه که دادهگیری  بازپسدادن و دنبال  درگیر نهاده

  ی افزایش تولید چیست؟ ها طرحتحلیل شما راجع به 
 در سازمان ترویج داشتم، همین بود که مباحثی را ها سالکه من در آن ای  یکی از مشکالت عمده  :ش

گرفتند  قرض میرا   اینای عبارت شعارگونهاصطالح   بهیک درقالب کردند و اینها هم طرح مییک کسانی م
ی افزایش ها طرحموقع    آنیکی از آن موارد، این بود که در. کردند که تبعات آن چیست و هیچ بررسی نمی

م و کارشناسی  محترکسوتی پیشآقای مهندس ابوالفتح رازقی که  زیرنظر  یک واحد مستقلعنوان  بهتولید
  . اندازی شده بود  در وزارت کشاورزی بود، راهمجرب

 داشت حالت تدریج  بهها طرحاین . بود …ی افزایش تولید گندم، علوفه، محصوالت باغبانی وها طرح
  درگیریروز روزبهبازرگانی، جهت    ازکرد و  هم توسعه پیدا میروز روزبهگرفت و  ش میخود  بهسازمانی

بانک کشاورزی و وسیله   بهگرفتند؛ ی زیادی اینها از سازمان برنامه میها  پول.شد ر می بیشتوزارتخانه
  .  اینها را هم داشتندگیری  بازپسیت مسئولکردند و بعد  ی تعاونی روستایی بین کشاورزان توزیع میها شرکت

دیدند که   میهاخالصه آن روز. کردند  مییت مالی شدیدی پیدامسئول تدریج  بهها طرحبنابراین، این 
خوردن هستند و  شکست درحال  فراوان و مطالبات از کشاورزان طرف پیمانوسوز سوختعلت   بهها طرح

ی ها طرحباید واحد   میشود و نمیجوری   این قرار داده بود کهموردانتقادسازمان برنامه هم اینها را خیلی 
کار   اینکرد که مستقیماً شاورزی هم قبول نمیبانک ک.  درآید وزارتخانه بدنه اصلیصورت  بهافزایش تولید

شد که اینها آمدند و با این بهانه گفتند که این سازمان ترویجی که ما جوری   چهدانم نمی. بگیرد برعهده را
یکجا   و اعتبار باید با همفنای ندارد، بلکه   اگر ابزار نباشد، هیچ فایدهفندهد و این   را یاد میفنداریم، فقط 

  . ی افزایش تولید به سازمان ترویج اضافه شودها طرح بهتراست  لذاشوند و

4
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  …یک آقایی به اسم آقای ابراهیم واسطی هم  :ن
یعنی . مهندس معتمدی شده بود رئیس واحد یا قسمت ترویجاز    بعدآقای مهندس واسطی هم. بله  :ش

  . همان قسمتی که من کارشناس بودم
  . اشتندیت دمسئولایشان در ترویج ، پس  :ن
گفت، ولی   میالبته ایشان.  و اعتبارفنگفت تلفیق   می مرتببله، ایشان رئیس قسمت ترویج بود و  :ش

اینها گفتند که دیگران هم پذیرفتند که قدر   آنتدریج  به.گفتند  میدیگران که باالترها بودند هم همین را
استداللشان هم این بود که سازمان . بگیردی افزایش تولید باید بیاید در درون سازمان ترویج قرارها طرح

ای که زمان اصالحات ارضی داشت و اینها اگر داخل روستا و  تجربههمان    ازبا استفاده. ترویج تجربه دارد
کار   ایناینها برای.  پس بگیرنداند،  دادهها طرحرا که به پیمانکاران هایی  توانند پول نهاده روستاییان بشوند، می

 ها  پولخواست  یک سال که وزارت کشاورزی میها سالهمان   دراینکه   کما. حتاطی هستندی مها شخصیت
 دستور معاون اجرایی وقت وزارت کشاورزی که ترویج دادند، به را پس بگیرد و کشاورزان پیمانکار پس نمی

 حبت بکنند که تا با مردم صها استانی سازمان ترویج را فرستادند به ها  کارشناسکرد  وی کار میزیرنظر 
  .  را پس بدهندها پول

   ؟راها  پول نهاده  :ن
 کردند که فکر می.  بکنندتهیهها را پس بدهند تا دوباره بتوانند برایشان نهاده  مردم پول نهاده  :ش
 بودند، خیلی خوشحال بودند ازکه آنجا   کسانیهمه. را خیلی خوب بتوانند انجام بدهندکار   اینینمروج
کار،  دانستم که این زمان میهمان   ازمن. چرخد ها می گیرد و پول در دست قی کارشان مییک روناینکه 
شده است،  مشخص و تعریفهرحال   بهیت بزرگی است و ترویج را از آن وظیفه اصلی خودش کهمسئولیک 

کرد و  میبود و معاون وزیر در آن زمان بود و کار را داشت معرفی آنجا    درای که در جلسه. کند خارج می
  . کنید چکار خواست بگوید که می

  کی بود، این معاون وزیر؟   :ن
. ایشان بود زیرنظر  بود و ترویج وزارتخانهمعاون اجرایی.  امیرپرویز بودامیرحسینآقای مهندس   :ش

  . ایشان هم معاون وزیر بسیار مقتدری بود
   ؟آقای امیرپرویز  :ن
 کسی دخالت یا صحبتی بخواهد ها بحثداد که در آن   نمیجازهبسیار مقتدر بود و خیلی هم ا. بله  :ش

مثل من کسانی هم بودند که مایل نبودند،  در جلساتی که بود، اگر.  آنها باشدگذاری بکند که خالف سیاست
 جزئی اظهارنظردلیلی بود من یک هر   به. بیندازندخطر  بهخوردند، مجبور نبودند که خودشان را حرف را می

. حرفم را بخواهم ادامه بدهم اینکه  کرد ازمتوقفمرا حتی ایشان برخورد و شدیداً به. یی کردماه صحبت و
ی افزایش تولید در ها طرحن و کارشناسان ترویج و مسئوالای که تمام  یعنی حرفم را بخواهم بزنم، در جلسه

درست  .کردند د، استقبال نمیکسی بخواهد اظهارنظر بکن اینکه بنابراین، خیلی از. مقر سازمان ترویج بودند
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ی افزایش تولید رسماً به وظایف سازمان ها طرحوالن سازمان ترویج پذیرفتند و اجرای ئآن شکل را مس
  .ترویج اضافه شد
 عنوان  بهی افزایش تولیدها طرحدر که   کسانیگوییم که شخصیت تشکیالتی میجهت    ازحاال حداقل
 پرتوقع و مقتدر در خیلی. شباهت به افراد بانکی نبود ، خیلی بیکردند اجرایی کار می ـ عوامل اعتباری
توانند آنان را رد یا قبول بکنند و این  کردند که می  میتلقیشان خود  بهکننده کس را مراجعه کارشان و همه

 افراد و طرف  بهرفتیم  بود که همیشه ما میها  ترویجیی آموزشی و طرز کارها  روشدرست خالف ادبیات و
  . آوردیم  خودمان میطرف  بهها راآن

 خیلی کمی مدت  یکاز   بعدآمدند، حقیقتش را بخواهید اینجا به آنجا صورت، آن اصحابی که ازهر  در
جا و در همه  همه. اش در این قضیه قبضه شد همهاصالً کارهای ستادی . تقریباً سازمان ترویج را قبضه کردند

. پول دست آنها بود. چیز دست آنها بود دلیلش این بود که همه. تل هم داشدلی. موارد حرف، حرف آنها بود
ش اضافه کرد وآن خود  به ترویج هم یک معاونیکل شود، دست آنها بود و مدیرتهیههمه امکاناتی که باید 

  . آمده بود آنجا معاون هم، آقای مهندس فریدون اربابی، سرپرست همان طرحی بود که به
.  و اعتبار بودفنگویم تلفیق  بهانه اصلی هم می. زمان شروع شدهمان    از انحراف ترویجهرصورت،  در

 توانند  هستند و خوب میموجه برای دخول به جوامع روستایی، خیلی ها  ترویجیولی در باطن این بود که
 پس ها طرحشده را از روستاییان پیمانکار  ل توزیع متعادچندان  نهحقوق و کارها را انجام بدهند و حقآنجا   در

ولی . بهتر از گذشته شدهرحال   بهحاال اگر هم خوب شد یا بد شد ولی. را هم انجام دادندکار   اینبگیرند و
  داده است، سپاهشکل تغییری مختلف ها شکل  بهحاال ترویجی که. بهای نابودی تدریجی اصالت ترویج به

 ی افزایش تولید هم اآلنها طرحبود، تغییرش داده جور   یکتغییرش داده، اصالحات ارضی قبالًجور  یک
 ها  دولتیان وگذار سیاستی توجه دهد، و سرانجام، افزایش قیمت نفت و بی دیگر دارد تغییرش میجور  یک
افراد مختلفی بودند . یی وجود داشتها نارضایتیهرحال   بهبعد در درون سازمان هم. دیگرطرف   یکهم از

حال، یک وزیر عین    دربعد یک معاون وزیر و.  بود مشکل داشتندحاکم آنجا که با رویه مدیریتی که بر
  . داد را نمیکس   هیچ مقتدر هم در رأس هرم قدرت بود که تقریباً اجازه جنبیدن بهبسیاربسیار

  . آقای روحانی  :ن
آوری بود که آن آزادگی که در ترویج داشتیم و  بنابراین، یک تشکیالت خفقان. منصور روحانی  :ش
حاال دیگر، . رفته بودبین    ازکردیم که همه کارها را پیش ببریم، دیگر محو شده و ن آزادگی سعی میطی ای

  . بودند را هم قبضه کردهچیز   همه و  آمدهها تولیدیافزایش 
نبود که فقط وظیفه طور   این ی افزایش تولید که به ترویج واگذار شد،ها طرحیعنی، به این ترتیب،   :ن
  . یش تولید به ترویج واگذار بشود، ظاهراً یک تعدادی هم پرسنل آمدندی افزاها طرح

و شاید هم یکی از دالیل این ادغام، آوردن آن خیل عظیم کارکنان  آنجا  پرسنلش آمدندکلاصالً   :ش
  . تشکیالتی ترویج درقالب شدن ی بود برای رسمیموقت و  غیررسمیقراردادی و
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  ان رخ داد؟ یعنی یک دگردیسی هم در کارکن  :ن
افراد جدیدی بودند با اخالق و . ما دگرگون شدچیز   همهعرض کردم آنها که آمدند، اصالً. بله  :ش

های  اعتباری که نقش کارمندان یا ارزیاب ـ ی مالیها  آدمی زرنگ وها  آدمخیلی. رفتار و کردار جداگانه
ما تشکیالت سپاه ترویج را هم ، آنبا    همراه ودیگر مال آنها شدچیز   همهآمدند و گرفتند و . بانک را داشتند

جعفری مقتدر در رأس آن، که آنها هم  …داشتیم که یک دفتر ستادی خیلی قوی داشت با سرگرد روح ا
بنابراین، از آن هسته اصلی ترویجی . بخش عمده سازمان را قبضه کرده بودند قبل   ازخودشانسهم   بهتقریباً

  . ی اسیر بودندعبارت  بهضعیف و ناتوان و گرفتار و درحد بودند، همهما، افرادی اگر باقی مانده 

  سمبل سازمان ترویج کشاورزی
آیا . گرفته بودندرا   آنانقالب مشعلی بود که دو دستاز    قبلسمبل سازمان ترویج کشاورزی در  :ن

  . انقالب که کامالً متفاوت بوداز   بعددانید؟ و یا سمبل پیشینه این آرم را می
کنم که  ولی فکر می. دانم انقالب سازمان ترویج را نمیاز    قبلی آرمطراحمن دلیل ابداع و . نه  :ش

اگر شما آرم باشگاه . توانم بگویم که ابتکاری از خارج بود یعنی نمی. هرچی بود یک مورد داخلی بود
ه آن آرم که نشان از کنم ک ولی فکر می. گویم که همان برگ شبدر امریکایی بود  را بپرسید میچهاردال

. ی کردندطراحدر زمان آقای بهروش و یا اوایل کار آقای راثی ، فراکنی دانش کشاورزی در روستاها بود
  .  برگزار شد1335ی بود که در پارک جاللیه در سال الملل  بینین نمایشگاه کشاورزیاولشاید برای همان 

   سازمان ترویج کشاورزیمدیرکلشأن 
ارتباطاتی که سازمان خاطر   به سازمان ترویج کشاورزیکل مدیر30دههی ها سال که در اشاره داشتید  :ن

آیا در . های مقتدر وزارت کشاورزی بود کلی داشت یکی از مدیرالملل  بینترویج کشاورزی با نهادهای
  متزلزل شد؟ شان  اصالحات ارضی ایناز    پسیها سال

نیروهای ترویج بودند  اینکه برای. تدارش را بیشتر کرداصالحات ارضی اق حتی .بودطور   همان.نه    :ش
  . در زمان تیمسار ریاحی اصالحات ارضی واقعی را انجام دادند حتی که در زمان دکتر ارسنجانی و

   که انقالب اسالمی شد، این وضع همچنان برقرار بود؟ 57توانیم بگوییم که تا سال  می  :ن
  …ولی از جهات اینکه. ت ارضی از آن حالت خارج شدشکل اصالحا اینکه برای. نه دیگر  :ش
  . پرسم  سازمان ترویج را میمدیرکلشأن     :ن
ولی . سپاه ترویج هم آمده بود اینکه برای.  سازمان ترویج کماکان همان جوری بودمدیرکل شأن   :ش

های  خهشا. شدند های وزارت کشاورزی قوی می  بقیه شاخهروز روزبهآخر ببینید یک چیزی است که 
  . شدند  میاش قوی یتخصص
  . نبود که ترویج ضعیف بشودطور   اینپس  :ن
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 1353 سال از تحقیقات .شدند می قویتر روز روزبه رقبایش ولی .شد نمی و نشد ضعیف ترویج. نه  :ش

 پیدا توسعه داشت روز روزبه و داشت علمی هیئت اعضای .بود شده وسیع تشکیالت دارای .بود شده قانون صاحب

نظم و .  قانونمند شده بود1354گیری توسعه پیدا کرده بود و از سال   چشمبسیاربسیار نحو  بهآموزش. کرد می
ی مختلف دیگر از قبیل دامپزشکی، ها  سازمان.مراکز آموزش را تحویل گرفته بود. نظامی پیدا کرده بود

  .ودند و بعضاً هم قانونمند شده بودندترتیب پیش رفته بهمین   بهمهندسی زراعی، حفظ نباتات و دامپروری هم
 اعتبارات و پول و عملکرد باز هم از همه جلوتر بود، ولیجهت    ازو امّا، ترویج درست است که

ای بود که فرزند ارشد  خانواده مثل فرزندان. افتد کردیم که از همه دارد عقب می قانونی احساس میجهت   از
 تحصیالت  مرتبایش بود، ولی برادرها و خواهرهای کوچکترآن کماکان مقتدر و قدرتمند و بزرگ سرج

  مهمکردند و ناخودآگاه گرفتند، موقعیت بهتری پیدا می  میرفت، درجات باالتر شان باالتر می کردند، رتبه می
مثل سابق طور   همان. سابق خودش باقی مانده و مهمتر نشده بوداهمیتشدند و این فرزند ارشد با همان  می

برتری آنها در  درحقیقت بقیه یعنیشدن  ند و این بااهمیت بود شدهتر  اهمیتنده ولی رقبایش خیلی باباقی ما
  . خواری میراث

ولی قانون و . ترویج ضعیف نشد، با همان وظایف و عملکرد بود. بنابراین آن دستگاهها برتری پیدا کردند
 زمانیهر. شد یزش باید از آن طریق تأمین می بود و همه چ وزارتخانهردیف اعتباری مستقل نداشت، زیر بال

  .  نکردترقیبنابراین خیلی . کردند خواستند هر کاری با آن می میکه  
رقبا رشد بکنند، اینکه از    قبل شماقول  به که40 و 30دههی ها سالتوانیم بگوییم که در  آیا می  :ن
 که شاهد رشد بقیه هستیم، 50دههی ها سالمنزلتی داشت ولی در و أنش  در سازمان ترویج یککردن  خدمت

  و منزلت یک مقدار زیادی مخدوش شده بود؟ شان  این
؛ و منزلت باالیی داشتشان  در سازمان ترویجکردن  کنم، زمانی خدمت باز هم عرض می  :ش

و از رفتن  بورس درحال های ترویج تعدادشان زیاد بود و اکثرشان کرده تحصیل که 30دههدر خصوص  به
امکانات اداری و وسایل و جهت    ازهرحال  بهشان باال رفته بود و المللی ارتباطات بین. برگشتن بودند بورس

 از همین  مرتبی رقیبها  سازمانبعدها هم سازمان ترویج همین وضع را داشت، ولی .تجهیزات برتر بودند
. آوردند میدست   بهمکاناترفتند و ا امکانات استفاده کردند، تحصیالتشان باال رفت، مسافرت خارج می

  .مثل گذشته سرجایش بودجور   همانبنابراین آنها خیلی پیشرفت کردند و ترویج

  تماس پزشکان وزارت بهداری 
کارمندان یا مدیرانی از وزارت بهداری ، 50دههکه در اوایل تا اواسط  یی اشاره داشتیدجا  یکدر  :ن

. ی ترویجی در وزارت بهداری آن زمانها فعالیتاندازی   به راهیی داشتند، راجعها  مالقاتعالی جنابسابق با 
 .شود های بهداشت روستایی انجام می یی باشد که در خانهها فعالیتشاید مراد از کارهای ترویجی همان 

  . شود قدری توضیح بدهید  میها  مالقاتایندرمورد 
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. سازمان ترویج کارشناس بودم که من در 52 و 51یها سالگردد به  این موضوع دقیقاً برمی  :ش
یک . ساختمان سازمان ترویج در خیابان زاهد و باالتر از بیمارستان فیروزگر بود و ما در طبقه ششم بودیم

 2-3و من   بهکردن کنم پنجره هم به بیرون نداشت و برای نشستن و کار نوری بود که فکر می اتاق کم
  . نفرکارشناس دیگر داده بودند

حاال در این . ی بهتری داشتندها  اتاقاسان برجسته یا کارشناسان خیلی نزدیک به مدیریت،رؤسا و کارشن
 برای بهداشت کار و پزشک هم بودند از وزارت بهداری آن زمان آمده بودندکه   کسانیگیرودار یک

فعه اشاره سازمان مبارزه با ماالریای سابق بودند که یک دهای  ماندهکنم که از باقی تصور میکردند و  می
ها و آمار و وآمد رفتشناسایی مملکت و روستاها و جهت    ازکردم که بهترین نیروهای این مملکت

 این دقتیی که با این ها  آدمحاال شاید. اصالً سَرسَری نبودند. یی خیلی دقیق بودندها  آدم.ات بودنداطالع
  . بودند آنجا همکارانهمان    ازکردند،  میموضوعات را دنبال

 را ها  روشخیلی راه ومردم   بهدانیم که شما در ترویج برای رسیدن  میگفتند که ما ا آمده بودند و میاینه
شود دسترسی پیدا کرد و  عادی میمردم  بهجوری   چهو تشکیالتی هم دارید که خوب بلد استاید  آزموده

را در مناطق روستایی  - نی و نه درما-بهداشتی های  خواهیم شبکه ارتباط برقرار نمود و ما هم چون می
که  است  اینحاال اصل قضیه در. هایی را انتخاب کرده اید خواهیم بدانیم که شما چه شیوه گسترش بدهیم، می

من سراغ   بهشد که اینها فقطجور   چهدر سازمان ترویج آن زمان با آن همه کارشناسانی که وجود داشت،
دادند که  ر سازمان ما بودند و اصالً فرصت نمیکردم که یک کسانی د  میتعجبآمدند، من خودم 

  . مراجعه قرار بگیریمما موردکارشناسانی مثل 
 هم داشتم و خدا رحمتش کند اگر فوت کرده و اتاقی هموتاریک بودم، یک  تنگمن که در آن اتاق 

 نی آدمیع.  سال رئیس ترویج ارومیه بود10-12خدا توفیقش بدهد و سالمتش بدارد که ، اگر زنده است
اینها سراغ . بودای  ترتیب و کارشناس خیلی برجستههمین   بهیا کسی دیگری بود باز. ای بود کشتهکارطور  این

شد ولی بیشتر، طرف  آنها هم بودند و از آنها هم گاهی سؤال می. کردند ما آمده بودند و از من سؤال می
ریزی برای ترویج و توسعه را  ز کتاب برنامهشاید هم در آن سال من یادم نیست که هنو. صحبتشان من بودم

  . نوشته بودم یا ننوشته بودم
  .  باشد، احتماالً ننوشته بودید52از    قبلاگر  :ن
 دقتآمده بودند با یک هرحال   بهولی. کنم که ننوشته بودم یا در جریان نوشتن آن بودم فکر می. بله  :ش
جوری باید شروع  یان دسترسی پیدا کرد؛ چهه روستایجوری باید ب کردند که چه کاری صحبت می و ریزه

ها  وقت  کردند که بعضی هایی را سؤال می کاری  بکنیم و ریزهتهیهجوری   چههایمان را برنامه. مطلب بکنیم
. کردم تا یک جوابی به آنها بدهم اصالً سؤال طوری بود که باید فکر می. سؤاالتشان برای من آموزنده بود

ان بهداشت عمومی که عمدتاً هم پزشک متخصصآن چیزی را که آن آقایان که  است ین امتصورولی من 
 اوضاع و احوال مسلماًچون اگر کرده بود، . اش نکرد کردند، وزارت بهداری ما هرگز پیاده بودند، بررسی می
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  . بهداشتی کشور در مناطق روستایی، امروزه چیزی غیر از وضع حاضر بود
 ماالریاکنی  ریشهبیست و سی، سازمان مبارزه با ماالریا یا سازمان های  ههمن شاهد بودم که در د

دادند و  کار را انجام می داشت و الاقل اینها هم باید هماندسترسی مردم  بهجوری   چهکرد؛ کار میجوری  چه
با . ودندان در آن روزها در فکر تأسیس آن بمتخصصهای بهداشت، اصالً آن نیست که آن  اآلن خانه. ندادند

ی فن و ارتباطات عادی و علمی و پژوهشی و ها  تماس سال از آن سال و ضمن همه33گذشت بیش از 
ترویج بهداشت وزارت بهداری آن روز  هیئت کسانی مثل اعضای آنام  هنوز ندیده ام، آموزشی که داشته

  . خیر یادشان به. اشته باشند به آنان دروستا را برای ارائه خدمات آموزشیمردم   بهقدر دغدغه دسترسی این

  سازمان مبارزه با ماالریا
 سازمان 30 و 20های  کارهایی که در دهههمان   بهکه این صحبت پیش آمد، مقداری راجعحاال  :ن

  . کرد، توضیح بدهید مبارزه با ماالریا می
یقتش را بخواهید ولی حق. ماالریا بودکنی  ریشهاسمش سازمان مبارزه با ماالریا یا سازمان . بله  :ش

 ماالریا یک بیماری بود که من اوالً. داد  میهمدیگر انجامبا    همراهسازمان بهداشتی بود که چندین کار را
. ای نبود که مبتال به ماالریا نباشد در شهر ما یا شهرهای نزدیک ما بچه یعنی عمدتاً. خودم به آن مبتال شدم

تقریباً ) اولعمرانی ساله  از ابتدای برنامه هفت(شروع کردند  بود که 1327کنم که از سال  اینها فکر می
  . نوشتند بود که روی دیوارها میجوری   اینشان ریزی برنامه
  . نوشتند را می. ت.د.د  :ن
 اردیبهشت 22مثالً اگر سال گذشته . ی ورود راها  تاریخنوشتند و همچنین را می. ت.د.مثالً د. بله  :ش

 اردیبهشت سال 22روز همان    درالمقدور حتیشد؛  ست و یک سال بعد هم باید میشده ا سمپاشیخانه شما 
  . کردند  می را تکرارسمپاشیکردند و  رجوع میتان  بعد به خانه

  … ومتعهدی خیلی ها  آدمپس  :ن
نی رفتند و مثالً در یک اتاقی پیرز ای می این بود که اگر اینها به خانه مسئله بعد.  بودندمتعهدخیلی   :ش

دفتر و  . آماربرداری داشتنددقتبا این . گرفتند که کجاست بود و در مراجعه بعدی نبود، سراغ او را می
ها  وقت  کردند و من بعضی ات بهداشتی و سالمتی مردم را وارد آنها میاطالعیی داشتند که ها لیست چک
  .  بوده استعلتست، به چه مثالً اگر آن پیرزن فوت کرده ا. نوشتند دیدم که تمام دقایق را می می

من دیدم هیچ که  جایی  آنولی تا. بود و اسمش هم مبارزه با ماالریا بود 4 اصلهای البته این یکی از پروژه
 یک ستادی ها استانآید در  یادم میکه  جایی  آن بودند و تاها  ایرانیشان همه. کرد  نمیخارجی با اینها کار

ایالم و کردستان و همدان هم جزو آن استان موقع    آنه درکرمانشاه بود ومثالً ستاد استان پنجم ک. داشتند
 و اشتهارش در منطقه از استاندار   دکتر شفا بود که قدرت اجرایینام  به آن ستاد کسیمسئولکنم  بود، فکر می
فش گفت، حر این مرد نفوذ و شناخت داشت که مطلبی را که راجع به موضوعی میقدر   آن.هم باالتر بود
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در عرض چند . گرفت  میرفت، کار انجام یعنی اینها پیغامشان که می. بودجوری   اینبقیه مناطق هم. نافذ بود
  . کن شد سال ما دیدیم که واقعاً ماالریا در مملکت ریشه

 رفتید و  شما در روستاها میها فرسخیی مثل لرستان و کرمانشاه که ها استانهمراه با مبارزه علیه ماالریا در 
هم یک شدن  مستراح درست. ی بهداشتی درست شدها مستراحدیدید،  ی بهداشتی نمیها مستراحاثری از 

رفتی مردم روستایی و عشایری  می هرجا .گفتجا   همهشود اینها را رسماً نمی. جنبش عمرانی در روستاها بود
وجود   بهی در دهاتونسق منظبهداشت محیط آن زمان های  برنامه. از این تسهیالت بهداشتی محروم بودند

 آنجا البته اینها تازه شروع کرده بودند وشاید بهموقع    آنرفتم،  به دهات لرستان می37- 36من در سال . آورد
  . کردند ی عمومی که درست میها حمامیا . دیدم که از این جهت چه وضعی دارند هم رسیده بودند، می

دادند،  را اینها یاد نمیکردن   درستحمام.  خیلی خوب بوددر خیلی از موارد، اینها کارشان و آموزششان
ی طور  چه لوکسحمامدادند یک   نمییاد.  است آقای دکتر مهماین خیلی. دادند گرفتن را یاد می حمام

توانی آب  کجاها تو می. باید نظیف باشیجوری   چهدادند یاد می بلکه. شود که بروی دوش بگیری  میدرست
توانی یک  میجوری   چه.ای گیر بیاوری و بروی بدنت را بشوری بکنی یا یک برکهگرم و مناسب درست 

آفتاب قرار بدهی، گرمش بکنی و این آب را روی سر خودت  درمقابل حلبی را یا یک سطلی از آب را
  . دادند اینها آن چیزهایی بود که یاد می. بریزی و بدنت را تمیز بکنی

  . کردند کار آموزشی هم می.  نبودکارشان فقط اجرایی درواقع پس  :ن
. ای داشتند  سمینارهای منطقه ی فصلی داشتند،ها کالسبعد اینها . کردند اصالتاً کار آموزشی می  :ش

دیدیم ولی  شنیدیم و یا می البته ما در جریانش نبودیم، دورادور یا می. واقعی داشتندمفهوم   بهکارگاه آموزشی
نظر   بهیی بود کهها  سازمانیکی از. رفتند  پیش میمنظمخیلی . ز آنها بپرسیمدقیقاً در کورانش نبودیم که ا

  .  بودموفقبنده خیلی 
و کجا  شان یا آن مدیریت چه شد ولی اآلن اگر کسی بخواهد بپرسد که گزارش عملکردشان یا سابقه

هیچی  اینکه رایب. خبر نداردکس   هیچیی که در خدمت این مدیریت بودند کجا هستند،ها  آدمرفت و آن
 منظم طور  بهعمرانی خود در شصت سال اخیر راهای  از برنامهکدام  هیچ سابقه طورکلی به چون. ازشان نداریم
  .  نداریم دردسترس نکرده و نگهداری و ثبت وآوری و منسجم جمع

   مروجزن و شوهر
  . ستفاده کرده باشندبهداشت تا حدودی از مصاحبه شما اهای  کنید که در ایجاد خانه فکر نمی  :ن
های ترویج و طرح دهات نمونه را داشتیم   سال بود که ما خانه5-4-3البته آن موقع، زمانی بود که   :ش
شنیدند و البته یادتان هم باشد که یک زمانی ما تعلیمات اساسی  های ما را می کردیم و اینها آن تجربه اجرا می

ای   ارزندهتجربیاتکردند که آنان نیز   بودند که با هم کار میرا داشتیم و تعلیمات اساسی آن زن و شوهری
   .موارد داشتندگونه   ایناز



    1350    101 

  .  یا فرهنگوپرورش آموزشدر وزارت   :ن
 یمان که هرگز اجرا نشد، قرار بود که مثل ترکیه زن و مردها طرحو البته یادتان باشد که یکی از . بله  :ش
  بودم که زن و شوهرمسئولهایی  من خودم در حوزه.  هم داشتیمها  داشته باشیم و در بعضی حوزهمروج
  . کردند  با همدیگر کار میمروج
  مثل همان طرح تعلیمات اساسی؟  درواقع یعنی  :ن
جور باشد و اآلن هم گویا در   بهداشت هم همانبعد قرار بود که این خانه. مثل تعلیمات اساسی  :ش

البته، چند روز پیش از آن مأموران خانه . با همدیگر همکار هستندبهداشت زن و شوهر های  بعضی از خانه
زن و مردی بودند که زن و شوهر نبودند، . بهداشت از یک روستای دیگر آمدند و از منزل ما بازدید کردند

قرار بود که برای کشاورزی . آمد یه ما اصالً جور درنمیاولبلکه همکار بودند که این هم با آن اصل و اصول 
شان زن و شوهر باشند که اینها مقیم در روستا باشند، با هم زندگی   عمران و تعلیمات اساسی و بهداشت همهو

ای هیچ ابایی برای بیان مسائل و  بکنند و با همدیگر هم به امور مردم رسیدگی نمایند که دیگر هیچ خانواده
است که آنها جوری   آناآلن است،که   چیزی آندانم تا چه اندازه  نمیمنتها. مشکالتشان به آنان نداشته باشند

زمان همان    از است سابقه این زن و شوهرِ همکار را که ما هم روی آنمسلمولی آنچه که . خواستند می
  . تعلیمات اساسی تأکید داشتیم، مبدعش آنها بودند

ی تسلطق و عالقه و آن دانم که آن عش  میولی. دانم  تا چه اندازه عمل کرده باشند، نمیها  بهداشتیحاال
من اآلن . بینم یعنی من نمی. که آن زمان روی کار بهداشتی برای مناطق روستایی بود، اآلن اصالً وجود ندارد

تلّی زباله و که  ییجا  بهگویم که رسیدگی  میگویم که به آقای مأمور بهداشت  می نمونهعنوان  بهبرای شما
گویم  می. گوید که بله  وجود دارد، آیا جزو وظایفت است؟ میکثافت و پشه و مگس و سایر جانوران موذی

شما یک لطفی بکنید یک شکایتی بنویسید که ما به استناد آن  …گوید وا  می کنی؟ پس چرا اقدام نمی
 ضابط قانون منصوب شده عنوان  بهماند که یک مأمور انتظامی که درست مثل این می. شکایت اقدام بکنیم
گویند   میمردم هم. زنم تا یک کسی شکایت بکند ببیند، بعد بگوید که من دست نمینجا  آاست، سربریده را

نمایی و بیایی و گیری  گزارش بدهید و اقدام و پی را نکند و اگر کرد، شماکار   اینتو مأموری که کسی
  . نکنندگردند که وظیفه و کار اصلی خود را  گویی؟ یعنی تمام دنبال بهانه می ولی شما چه می. بروی

گفت حاال  گذاشت جلو آفتاب و می آمد سطل را می میموقع    آنمأمور. نبودجوری  اینموقع    آنمأمور
این سوراخ ریز جوری   چهدهم که نشان میشما   بهشود، من اآلن  ممکن نمیحمامکنید که احداث  که فکر می

  درستحمامجوری   اینگفت  میشست و ایستاد و بدنش را می رفت زیرش می را زیرحلب ایجاد کنیم و می
 گذاشت و مستراح را درست عمالً منبع می. شد یعنی عمالً با مردم وارد میدان می. گیرند شود و دوش می می
روزی یک . کَند  میچاه فاضالب. کرد ومی گفت باید در این مستراح مثالً جای آب وجود داشته باشد می

یاد ندهی، مردم   بهیعنی تا اقدامات بهداشتی را. داد نجام میاین کارها را ا. ریخت دفعه آهک در چاهک می
  . دهند  نمیآنان انجام
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 ها  زمانمن هماننظر   بهکردند، بنابراین، آن صحبتی که آن آقایان پزشکان در سازمان ترویج با من می
ی بهداشت عمومی اینک آن عشق و عالقه را برا.رفتبین    ازچند سالاز   بعد اینکهیا. دفن شد یا ازبین رفت

  . نبودجوری   ایندر روستاهاخصوص   بهبینم که اگر بود، اآلن بهداشت محیط زیست انسانی من نمی

  ی ترویجی ها  سمتشرایط احراز
- 51در سال که  است  اینخورد، میچشم   بهکه در کتاب چاپ ارومیه شماای   یک نکته ایامهمان  در  :ن

ی ترویجی را طی این ها  سمتکند و شرایط احراز  میای صادر شنامه سازمان امور اداری و استخدامی بخ52
 لیسانس فوق یک سرپرست ترویج شهرستان بایستی لیسانس یا  اینکه، ازجمله.کند بخشنامه اعالم می

 کشاورزی است، حداقل دیپلم فوقکشاورزی داشته باشد و دوره کارآموزی ترویج را گذرانده باشد و اگر 
را   اینات تا چه اندازه بود ومقرربه این قوانین و موقع    آنپایبندی نظام اداری.  داشته باشد سال سابقه کار14

پی   درتواند رعایت می که این عدمبا مقطع فعلی مقایسه بفرمایید و عوارض و عواقب و یا نقاط ضعفی را 
  . داشته باشد، بفرمایید

 در اواخررا  اول آنمرحله . دو مرحله داشتقانون استخدام کشوری که تصویب شده بود، اجرایش   :ش
ی مختلف ها  سمت بود و افراد را برای اشتغال در50دههمرحله دوم از اوایل . انجام داده بودند 40دهه
ی زیادی تعیین کرده بودند ها  بررسیبندی کرده بودند و این شامل یک مراتبی بود که این مراتب را طی طبقه

  . شد و اجرا می
 کرده هماهنگ داشتند افراد که ای تجربه با و تحصیلی های رشته با را ها فعالیت .بود خوبی خیلی کار من نظر به

 کار رده ترین پایین که کشاورزی مروج کمک یک مثالً که بودند گفته و بودند کرده تقسیم بنابراین، .بودند

 در است ترویج سازمان رئیس یا یجترو سازمان مدیرکل یا هرم رأس در که کسی آن و یک مرتبه در است ترویج

در مرتبه سه قرار گرفته  مروج بفرماییدکه فرض مثالً.بودند کرده بندی تقسیم را مشاغل اینها بین .باشد هفت مرتبه
 که در مرتبه سه است، باید هشت سال سابقه خدمت داشته باشد که مثالً چهار  مروجگفتند این بود و می

  . ی بوده باشد و حداقل دیپلم کشاورزی هم داشته باشد مروجی یا کارآموزمروج کمک  سالش باید در رده
 .بود شده تصویب دیگر این .داشت می را شرایط این باید حتماً بشود، مروج خواست می کسی اگر بنابراین

 زمان آن در ما که هم متخصص کارشناس برای .بود جور همین هم ترویج وسرپرست ترویج کارشناس برای

 قسمت، رئیس به رسید می ترتیب همین به هم  آن بعد که رشته یک در متخصص کارشناس .بود طور همین ،داشتیم

  . شد بندی بود و عموماً درست هم اجرا می این تقسیم.  سازمان ترویجمدیرکل ترویج و بعد هم مدیرکل معاون
ر جایی مثل گذشته بیاید توانست از ه نمیکس   هیچبنابراین،. تکلیفش روشن بودکس   همهمن،نظر  به

ات را  گفتند که گذشته می. این امکان نداشت. بدهیدمن   بهبگوید که یک شغلی و یک سمتی در ترویج
. از این هشت سال چهار سالش باید در ترویج بوده باشی. خدمت داشته باشی  سال سابقهباید هشت. بیاور

  . تا بتوانی این سمت ترویجی را بگیریکارهای ترویجی کرده باشی و فالن مدرک را داشته باشی 
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قدر   آن،54 و 53ی ها سالآید که شاید در  ما هم خیلی راضی بودیم و من یادم می. این خیلی خوب بود
 بکنند و خود وزیر مدیرکلجا مرا معاون  در فالن اینکه گفت مثالً برای  میمهم بود که یک کسی مسئله این

ند، بررسی کردند، کارگزینی گفته است که یک سال از سابقه خدمتش خواهد که مرا معاون بک هم دلش می
  .توانند من را در آن سمت بگذارند کم است و نمی

 وقت آن .ها وصنعت کشت معاونت نام به بود معاونتی یک کشاورزی وزارت در که رود نمی یادم وقت هیچو

خواست یک جوان  و آمده بود و می -  آقای مهندس قوامیان نامی بود- در رأسش بود مقتدری شخص یک هم
من بعداً . ی هم بودفعالبرگشته بود، آدم بسیار  خارج از این جوان تازه. ی دستگاهشکلرا بیاورد برای مدیر
. قدری کم بود تش یکسابقه خدم اینکه ولی مثل. ی استفعال شدم که آدم خیلی متوجهایشان را شناختم و 

کم است، ولی  اش  سابقهذره یکاینکه رغم   بهو پذیرفته بود کهبا وزیر درست کرده بود جوری   یکاین
که سابقه کارشان  یعنی دو مورد پیش آمد.برنامه بودو طرحیک مورد دیگر هم در معاونت .  باشدکلمدیر

باور کنید . دستور مقامات باال حکم انتصابشان صادر شد  و بهشان کامل بود مدرک تحصیلی وگرنه کم بود،
 .اند های متمادی من یادم است که مثل این بود که در تشکیالت وزارت کشاورزی بمب انداختهکه برای روز

  !  بشودمدیرکلاش کم باشد و  شود که یک کسی دو سال سابقه مگر می. کردند  میتعجبهمه قدر  آن
رد بودن وا تواند، بدون واجدشرایط نمیکس   هیچدانستند که خوب این از جهاتی خوب بود که همه می

خواستم  من می. کردند  نمیحاال رشته باید ترویج هم باشد، وکشاورزی عمومی را دیگر قبول. این گود بشود
اگر رشته . بود  مییعنی مربوط به آن. بود  میپزشکی گیاهنباتات یا  باید حفظام  نباتات بروم، رشته به حفظ

. کنم من خیلی تأیید می. ح بود و خوب هم بوداینها در قدیم خیلی مطر. آنجا جایگاه نداشتم دامپروری بودم،
 کار اصلی و صفی را دارند انجامکه   کسانیکنم که در یک نظام تشکیالتی، یک البته من همیشه فکر می

  . دهند، باید این خط را طی کنند می
ر اداری و یا روابط عمومی و از جاهای دیگ، هایی هستند مثل امور مالی حاال، یک کسانی در یک رده
باید .روی همه بسته باشد تواند به یک تشکیالت نمیهای  دروازهدرویعنی . هم نباید در رأس اینها قرار بگیرند

ای نظریات مختلف و  ذره یک. امکان فراهم کرد که بعضی از مشاغل را دیگران هم بتوانند اشغال کنند
 دلیل عمده وهمین   به.طریق نکنندو انتزاع طی  خأل متفاوت هم بیاید و کارکنان بومی سازمان خیلی در

ی اداری و ها دستورالعمل درمجموعات و مقرردر قوانین و  بازی، سفارش و پارتیهای  از جنبهنظر  صرف
ات مقررو گریزگاه برای عدول از » مفرّ «عنوان بههایی  استخدامی و مدیریتی ما در این کشور، همواره تبصره

  .  استتوجه قابلهها موضوعه وجود دارد، که از این دیدگا

  استفاده از رهیافت آموزش و دیدار در ایران عدم
 از سوی بانک جهانی 1 شاهد معرفی رهیافت آموزش و دیدار1350ی دهه ها سالدر نخستین   :ن

خواستم  سؤالی که می.  هندوستان هستیمویژه  بهاصلی به کشورهای مختلف جهان وکننده   حمایتعنوان به
___________________________________  

1. Training and Visit Approach (T.V.) 
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 بانک جهانی مقرروابط ایران و آمریکا خیلی حسنه بود و  اینکه رغم  به ها سالچرا در آن ه ک است  اینبپرسم
کند، چرا آنها   میی امریکا، ظاهراً کارهای بانک را متأثّرها  سیاستهم که در واشنگتن قرار دارد و خیلی از

  را گذاشته نشد؟ ایران را برای این منظور انتخاب نکردند و این رهیافت در ایران به مورد اج
 مشاور وتحت فالن برنامه صورت  بهی امریکایی همها  کارشناسآید که  یادم میها سالمن در آن   :ش

این ارتباط برقرار بود و . کشاورزی قطع بودهای  پس این نبود که ارتباط در زمینه. در سازمان ترویج بودند
نی در امریکا ست و ایران هم با امریکا روابط خوب مرکز بانک جها اینکه هایی هم بود ولی الزاماًوآمد رفت

 . نبودجوری   اینداشت، پس باید برنامه بانک جهانی را اجرا کند، نه
یی جا  یکگشت که یک رهیافت جدید ترویجی را در  میبانک جهانی دنبال مناطق بکری اینکه برای

 دلشکه  نحوی  بهنضج گرفته بود،ترویج ایران . مرحله اجرا درآوردکه آمادگی پذیرش داشته باشد به
ان و  مروجچهارم ترویجی بود که سه. بود که با شرایط سیاسی روزش هماهنگ بودای  گونه  بهخواست و می

 توانست در هایی که صددرصد دموکراتیک بود، نمی کارشناسانش سپاهیان ترویج بودند و بنابراین رهیافت
خودشان یک راه و روشی داشتند و این راه ، برای برنامه سپاه ترویج ها  ایرانی.خیلی کاربرد داشته باشداینجا 

حاضر نبودند که یک  دار گیرودر این . کردند  را هم برای توسعه تجربه سپاه ترویج در دنیا تبلیغ میها  روشو
هم ) ئوفا( F.A.O 1 البته. رهیافت خارجی را هم بیاورند بر این سوار بکنند و بخواهند شکلش را عوض بنمایند

  . کارشناس هم در ایران داشت و آنها هم دنبال برنامه خودشان بودند.  داشتفعالیت در ایران ها  زماندر آن

  برنامه بورگوآموزانو
 برنامه کنسرسیوم نفت بود که یکهم   آن بر این، یک برنامه دیگر هم در ایران ساری و جاری بود و   عالوه
 عنوان تحتدرایتالیا داشتند ای  کردند و پروژه  میشرکت نفتیق طر   ازیی برای توسعه کشاورزیها کمک

با استفاده از تسهیالت این برنامه کارشناسان و کارمندان . »پروژه ترویج و توسعه روستایی بورگوآموزانو«
 فرستادند و سعی  گروهی برای تعلیمات و بازدید به منطقه طرح بورگوآموزانو در ایتالیا میصورت  بهترویج را

طرح دهات نمونه هم یک مقدار زیادی ازآنجا نشأت . ی آنها را در ایران پیاده کنندها  روشکردند که می
و آمدند، طرح دهات نمونه را هم در  آنجا گرفت که روی مدیریت مزرعه تأکید داشت و تعداد زیادی رفتند

  . ایی معلوم نگردید نهصورت  بهگیری نشد نتیجه کارش هم ایران راه انداختند و البته چون پی

  طرح دهات نمونه
کرد، مثل رهیافت آموزش و   میی جدیدی که یک مقدار قالب کارها را عوضها طرحاز ، است مآنچه مسل

کردند  احساس میاینکه دلیل  بهاما . شد، آگاهی وجود داشت دیدار که در ایران خیلی کم از آن اسم برده می
  طرح دهات نمونهدرمورد اینکه   کما. آن نبودنددنبال   بهدهد،  مییرکه رویه موجود و متداول را خیلی تغی

___________________________________  
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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  یک مقداری هم اینکه ضمن. گیری کرده بودند ترتیب بود و تقریباً همه در مقابلش موضعهمین   بههم
کار و وظیفه گونه   هیچطلبید و دستگاههای تابع حاضر نبودند زیر بار تمرکز کارها را در سطح روستا می

  . ندجدید برو
مثالً در طرح دهات نمونه قرار بود که مأمور ترویج و مأمور دامپزشکی و مأمور باغبانی و زراعت و حفظ 

 آن دستگاهها در روستاها یا وجود خارجی که درحالی. نباتات و بقیه دور هم جمع بشوند و همه کمک بکنند
ل خودشان را رها بکنند و بیایند تابع یک نداشتند و یا اگر هم داشتند، مایل نبودند که اوضاع و احوال مستق

  . شان در آن چگونه دیده بشود نظام جدیدی بشوند که معلوم نیست آینده
از دستگاهها برای خودشان یک نظامی را پایدار کرده بودند و آن نظام را گرفته و  هرکدام ،هرحال به

 ت کند که این تفرق در سطح روستامحکمی هم وجود نداشت که ثابو رفتند و هیچ ایدئولوژی قرص یش میپ
خورد و اینها باید گرد هم بیایند و با همدیگر همکاری بکنند و پیش بروند و بخواهند درنظام   نمیدرد به

 و ادغام و انتقالی نتوانست وبرنامه طرحامروزه هم هیچ که  همچنان. بیاورندوجود   بهیتغییروتبدیلترویج یک 
سعه کشاورزی یعنی تحقیقات و آموزش و ترویج در سطح روستا را گردهم عوامل اجرایی سه رکن اصلی تو

شان  هم همهقبل   ازکهخصوص   به!هم در خدمت توسعه کشاورزی باشندبا    همراهتا آورده و هماهنگ نماید
  . خودشان را علیه ترویج داشتندخاصگیری  موضع

یعنی در رأس . ن خیلی پذیرش نداشتشد، در ایرا ی جدیدی که از بیرون ارائه میها طرحبنابراین، 
معموالً یک کسانی بودند که خیلی آگاهی علمی به تحرّکات و تحولّات علمی و پژوهشی ترویج نداشتند و 

ترتیب همان   به معمول و متداول شده باید ادامه بدهند و32 و 31ای را که از سال  کردند همان رویه خیال می
 اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که در ایران عارض شده بود، اینها تتحوالهمه   این.رفتند  میهم پیش

ازاین نظر   صرفسپاهیان ترویج هم که وارد کار ترویج شدند، حتی . قرار نگرفته بودندکدام هیچ تأثیر تحت
 یی را کهها  روشی ترویجی درست همانها روشجهت    ازدادند، ولی  هم انجام میالمنفعه عامکه کارهای 

  . بود که انجام بدهندشان  دادند، اینها هم جزو برنامه دیمی انجام میین قمروج
من  حتی .بنابراین راجع به آموزش و دیدار که فرمودید، اصالً پذیرایی نداشت و اصالً آمادگی نداشتند

ی اجرایی وزارت ها  سازمانای که معاون وقت وزیر که سرپرستی ای کردم در جلسه هم اشارهبار  یک
 ما  ی ترویجیها فعالیتداشت، وقتی در آن جلسه ما خدمتشان عرض کردیم که در  برعهده را همکشاورزی 

 وغریب عجیبگوشش رسید خیلی   که به»یمحلرهبران «استفاده کنیم، این واژه » یمحلرهبران «توانیم از  می
 بود که مملکت یک و منظورش این. با من برخورد کرد که این واژه را اصالً تکرارش نکنجوری   یکبود و

  . گفتاریچنین   یکمثالً مضمون. رهبر نیستکس   هیچبس است و دیگرهم   آن رهبر دارد و
که   کسانیازخصوص   بهپذیرفتند، های جدید را نمی  ایده وزارتخانهن رده باالیمسئوالبنابراین، 

آمدند،   که از خارج میمثالً کسانی. تحت سرپرستی خودشان بودندهای   و از کارکنان حوزهکرده تحصیل
مگر اینکه . شد که خیلی پذیرایشان باشند  نمیتلقیاگر نورچشمی نبودند، خیلی وجودشان ارزشمند 
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 رسم و راهصورت دیگر   که در آنشدند ی وارد میخصوص  بههای ش را بلد بوده باشند و از دریچهرسم و راه
  . را داشتندشدن  پذیرفته

 ترویج و توسعه طرح یها فعالیت همان از زیادی مقدار به اًاتفاق که بود ها ینهم از یکی هم نمونه دهات طرح

این طرح در هر حوزه یک دفتر ترویجی داشت که این دفتر ترویج روی . شده بود الگوبرداری بورگوآموزانو
ی هم مختلف تولیدی و تبدیلی و بازاریابی متمرکز بود و تالش زیادهای  زمینه   درکارهای مدیریت مزرعه

  . بار، شاید مدیران رده میانی آمادگی پذیرش نداشتند ، چون اینشد که این پیاده بشود ولی متأسفانه انجام نشد

   و سهامی زراعیوصنعت کشتی ها شرکت به توجه
 در نظام ترویج ایران، T & Vآزمون و پذیرش رهیافت  درمورد توانیم بگوییم که به این ترتیب می  :ن

  این رهیافت در ایران پیاده بشود؟  اینکه  سوی گردانندگان سازمان ترویج مانع شد ازفقدان اهتمام از
 کردند، می پیشنهاد 36-38 یها سال مثالً 30دهه اواخر در را T&V طرح اگر که کنم می تصور من   :ش

 این به هم همه و شد می تقویت ترویج و ریزی برنامه نظام روز روزبه اینکه برای .بودند پذیرایش ایران در خیلی

ی ها  روشاین بودند که راه و دنبال به ها سال آن در چون، .ارضی اصالحات از قبل یعنی .داشتند گرایش موضوع
 یی کهها نظاماصالحات ارضی و نهادها و طریق    ازخصوص  بهمسائل جنبیقدر   آنبعدها. جدیدی پیدا بکنند

ی تعاونی تولید ها شرکتی سهامی زراعی، ها شرکتل ی شد، مثطراحاصالحات ارضی در خود ایران از   بعد
آمدند که اصالً فراموش کرده بودند که در وجود   بهبردار، ی تعاونی روستایی و گروههای بهرهها شرکتو 

  . ی جاری در ایران تقریباً در تعارض هستندها  روشدیگر وجود دارد که باهای  دنیا هم یک تجاربی در زمینه
دنبال رو آن بودند، اصالً اعتقاد داشتند که نظام که   کسانیی سهامی زراعی واه شرکتی عبارت به

دست   بهگفتند که منابع را باید ی سهامی زراعی اداره بشود و میها شرکتطریق    ازکشاورزی این کشور باید
 و آبها را او باشد و اینها هم اراضی نظر تحت مدیره هیئتیک کسانی مثل همین مهندس و مدیرعامل سپرد و 

گسترش بدهند را   اینقرار بدهند وبرداری مورداستفاده  بهرهبود برای کار   اینکه مستعد در جاهاییخصوص  به
ی بخواهد  مروجبنابراین خیلی اعتقاد نداشتند که حاال یک.  اراضی زراعی مملکت درست بشودذره ذرهتا 

دام پرورش دهند و درآمد بیشتر ، ونه کشت کننداینها چگ اینکه قطعاتش و درمورد برود با چهار تا کشاورز
  . داشته باشند، صحبت بکند

اصالً درباره بهبود شرایط اشتغال و کار کشاورزی روستاییانی که به تازگی مالک نَسَق زراعی خود شده 
ها متمرکز  وصنعت کشتکردند، بلکه روی واحدهای بزرگ نظیر   نام گرفته بودند، فکر نمیمالک خردهو 
 یک راهبرد عنوان  به خودش رااهمیت روز روزبهجهت ترویج کشاورزی و آموزش روستاییان همین   به.ندبود

تواند برای کشاورزان   میداد و کسی در فکر نبود که بگردد در دنیا و ببیند که چه راهی میدست   از توسعه
های  توانند سرمایه  میطور  چهدند کهبیشتر در فکر این بو. تر و کاراتر بکند فقیر پیدا بکند که اینها را غنی

ی انباشته آنها را از ها  زیانی زراعی را بیشتر تقویت بکنند وها  سهامیها و وصنعت کشتبزنند، هم   بهبیشتری
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اینها تعارضاتی . بایستند و بعد اینها را توسعه بدهندپا    سرخزانه دولت مرتفع و جبران بکنند که اینها بتوانند
  . هم در فکر رفع اینها نبودکس   هیچ.تبودکه وجود داش

 چون شد، می آنها صرف وقتش عمدتاً داشت، ترویج به نسبت هم خوبی نظر و آمد می هم وزیری یک اگر

اینها . آوردند ی زراعی فشار میها  سهامی ها و برای توسعه وصنعت کشتبرای تأسیس  همه هم مملکت بزرگان
های تولیدکننده  کردند و کسی در فکر ترویج و قاطبه یا توده  می آنهاات را معطوف بهتوجهتمام اعتبارات و 

البته فراموش نشود که افزایش قیمت نفت خام در سطح جهانی در اوایل دهه پنجاه هم همه را .  نبودپا خرده
توانند هر کاالی کشاورزی را وارد و از جامعه   میکردند که با دالرهای نفتی  میمست کرده و فکر

   !ی خود نباشندسنتروستاییان دست   بهمضیقه کنند تا خیلی محتاج کشاورزی معیشتی ایرانی رفعکننده  مصرف

  کارشناسان خارجی سازمان ترویج
خاطرتان . شناسان خارجی که در سازمان ترویج بودندکار  بهیتان اشاره فرمودیدها صحبت الی در البه  :ن

در ارتباط هرحال  بههم  آن از   بعد در سازمان ترویج بودید وسالیدو  که یکی50دههی ها سالآید در آن  می
داشتند و با چه  برعهده بودند و چه کارهایی راکسانی   چهبودید، کارشناسان خارجی که در ترویج بودند،

  هدفی آمده بودند؟ 
ز دیدم که در طبقه ما در ساختمان باالتر ا ولی یک کارشناس می. من اسمشان یادم نیست …وا  :ش

داد و انصافاً هم با کارشناسان خودمان  ریزی را انجام می بیمارستان فیروزگر در خیابان زاهد بود و کار برنامه
کرد و مشاوره فکری به مدیران   برگزار میمتعددی ها کالسکرد،  راهنمایی می. همکاری خوبی داشت

 به مدیران رده ها سالایش قیمت نفت در آن افزسبب   به غروری کهدلیل  بهولی. داد میها  سازمان در این زمینه
کردم که آن یک نفر کارشناس پیرمرد امریکایی هم مثل برخی از ما   میباال دست داده بود، عمالً احساس

   !گیرند  نمیاو را هم تحویل، ها  امروزیعبارت  به قرار دارد ومهری بیکارشناسان داخلی، مورد 
های ترویج  برنامه.  داشتیم که من کمتر با آنها در تماس بودمیتخصصهای  زمینه   دریک کسانی را هم

ولی حاال نظام . دادند یعنی اینها بودند و خدمات مشورتی می. داری و ترویج جوانان روستایی هم داشتیم خانه
ا اکثراً اینه. کرد  نمیدانم چرا استفاده نمیکه  همچنان. دانم  نمیکرد، موجود چگونه از مشاوره اینها استفاده می

یک  شان هم امریکایی و اروپایی نبودند، مثالً بودند و همهآنجا    در.F.A.Oطریق    ازیا UNDP 1  ازطرفیا
 منتها خود نظام ما. داد  می دکتر عبداله بود که اهل پاکستان بود و در زراعت مشاورتنام  بهپیرمردی

های  کارشناسان بومی خودمان هم که در ردهه  اینکبرای. نبود که صددرصد از اینها استفاده بکندجوری  این
 .نشسته بودند و منتظر دستوری بودند که در یک زمینه خاصی بخواهند کار بکنند آنجا باال بودند، تقریباً

 یک نهضت آموزشی هم در درون سازمان شروع شده بود و سازمان ترویج چند تا ها سالدر آن  اینکه ویژه به
  . ده بود که اینها مراکز آموزش ترویجی بودندمرکز آموزشی هم تأسیس کر

___________________________________  
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این غیر از آن . جاها هم اقداماتی بکنند یت داشتند که برای اداره امورآنمسئول زیاد اینها مقدار  بهبنابراین،
مثالً . شدند  میدفتر آموزش کشاورزی وزارت کشاورزی تأسیس و ادارهوسیله   بهیی بود که همهها دبیرستان
، مرکز آموزش کشاورزی کبوترآباد اصفهان را داشتند ها فرانسویبا همکاری موقع    آنهآید ک یادم می
  . ساختند  میکردند و ی میطراح

کارشناسان خارجی این مراکز را حمایت .  سازمان ترویج بودنظر تحتزیاد میزان   بهمراکز دیگر
ن خیلی از نیروهایشان هم صرف آن بنابرای. کردند  می مشترک کمکصورت به کردند و یا در اداره آنها می

ن مسئوالکه ) چند شاید خیلی هم درست نباشدهر(باره چنین است  این   من در کلیبرداشت. شد کارها می
وجودآنان  .اند استفاده نکردهخوبی   بهایرانی هرگز از کارشناسان خارجی درامور ترویج و آموزش کشاورزی

چه در صف و چه در   اینکه،و باالخره.  بوده استهرجهت به باریه و رفتار با آنها همواراند  راجدی نگرفته
و تر  نهمسئوال تر، جدیکه کارشناسان خارجی ام  ستاد یا در میدان و دفتر مرکزی همواره شاهد بوده

  .اعلم … وا.اند کرده  میتر از همتایان ایرانی خود کارمند عالقه

  مراکز آموزش ترویج
  ره فرمودید، برای آموزش رسمی کشاورزی نبود؟ این مراکز آموزش که اشا  :ن
کردند  یعنی فکر می. اندازی شده بود ی راهمحل و تربیت رهبران  مروج تربیت نیتبعضی از اینها با  :ش

های  شما وقتی ده، پانزده نفر از کشاورزان را در زمینه.  آموزشی هم داردمکملکه کار ترویج یک کار 
یک ماه یا دو که  جایییک   بهی نسبتًا کالسیکی ببینند،ها آموزشخواستند که مختلف آموزش دادید و اینها 

از این مراکز، یکی هم در . خواهند  میتری ببینند، احتیاج است و یک مراکزی را ی رسمیها آموزشماه 
اختصاص به تربیت سپاهیان ترویج و آبادانی موقع    آنمرکز آموزش کرج در جاده مردآباد که. کرج بود

 درجاهای دیگر هم. یی برای کشاورزان را هم داشتها کالس امکان برگزاری حال درعینشت ولی دا
را انجام کار   ایندادند، فقط در کرج دیگر سپاه ترویج و آبادانی پرورش نمی آنجاها در. ترتیبهمین  به
 .دادیم قرار میتفاده  مورداسی اینها رامحلی و فندادند، ولی برای کارهای تکمیلی کشاورزان و رهبران  می
 استفادهخوبی   بهی قبل و حین خدمت کارکنان ترویج همها آموزشاز همه این مراکز برای اینکه   کما
  . بعدها هم ما در سازمان آموزش همین کار را ادامه دادیم. شد می

  ملیسپاهیان صلح و اردوهای عمران 
از  40 دههها در اواسط  اصل چهاریتدریج  بهانقالب اسالمی شاهد هستیم کهاز    قبلیها سالدر   :ن

. »1سپاهیان صلح «عنوان تحتشوند،  روند و یک گروه دیگر در یک مقیاس کوچکتر وارد ایران می ایران می
د، اشاره آوری می خاطر آنها مطلبی را به  کارهای ترویجیچنانچه از.کردند اینها هم ظاهراً کارهای ترویجی می

  . شد  اینها چطور با کارهای سازمان ترویج مرتبط میکارهای اینکه بفرمایید و
___________________________________  
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ی امریکا در ها همکاری هیئت«دیگر عوض شد و  40 دههاوایلهمان    درشاید 4 اصلالبته، عنوان  :ش
آمدند در مزرعه  یعنی کارشناسان اینها نمی. ها نداشتند دیگر آن حالت اجرایی را اینها در صحنه. شد» ایران
ولی . دادند آن کارهای اجرایی و آموزشی زیادی انجام میاز    قبلکه درحالیری بکنند، ما همکابا   همراهکه

شان هم مربوط به این بود که یک کسانی را که خوب کار فعالیتبعداً دیگر در سطح ستاد بودند و بیشتر 
 اینکه  و یاکشور اعزام کننداز    خارجی مستعد هستند بهتخصصهای   و طی دورهتحصیل ادامهکنند وبرای  می

 .کارهای ستادی شده بودجور   اینبیشتر کارهایشان. برای اینها در درون کشور دوره بگذارند
یک سپاه صلحی بود که درست کرده بودند و در همه . ولی سپاه صلح تقریباً هیچ ارتباطی با اینها نداشت

کردند و کسانی بودند که  را اعزام می امریکا ارتباط داشتند، اینها  سیاسی با دولتجهت    ازکشورهای دنیا که
یعنی کسانی بودند که تحصیالتی کرده بودند و . شاید یک مقداری هم مثل سپاه ترویج خودمان بودند

 .پیدا بکنندآینده    درراهی برای نفوذهرحال   بهرا وسیع بکنند و دنیا را ببینند وشان  بینی خواستند که جهان می
  . کردند یری زبان بومی و فرادهی زبان انگلیسی هم اینها را تقویت میفراگجهت    ازوقتها بعضیحتی 

شاید پزشکی، دامپزشکی، منابع طبیعی، . کشاورزی تنها نبود. های مختلف بودند اینها هم در رشته
آمدند و جوری هم اینها را تربیت  مختلف میهای  در زمینه … و مهندسی راه و ساختمان ووپرورش آموزش

اتی برای تسهیالت زندگی و برای زندگی راحت و آرامش و آسایش در توقع گونه هیچکه کرده بودند 
شد ممکن بود تدریس زبان انگلیسی در یک کالس دبیرستانی  اینها احاله می کاری که به. میدان کار نداشتند

کنم  دند و فکر میجوان بو. آالت باشد ی ماشینفنبرای امور کردن  در مناطق روستایی، کار در مزرعه و یا کار
اینها یک سیستم سرپرستی . بود کردند و در بینشان هم دختر و هم پسر  میکه برای یک تا دو سال خدمت

 پیدا کرد ولی تشکلدانم به چه شکلی  در ایران هم بعد یک شعباتی درست شد، حاال نمی. ی داشتندخاص
  . جزو وزارت کشاورزی نبود

 شده سازماندهیمتصل شده بودند و در ایران هم برایشان  آنجا اً بههم ظاهر» گذاران بشر لژیون خدمت«
  .  کرد ملیبود و بعدها دولت ایران هم شاید همین را الگوبرداری نمود و تبدیل به اردوهای عمران

 پل و حمام یا و کند می سازی خانه و رود می ایران روستاهای به امریکایی جوان این که حاال گفتند یعنی

 تابستانه های دوره برای آمدند هم اینها .نکنند ایرانی جوانان چرا هستند، مردم حال کمک قدر این و کند می درست

داوطلب  دانشجویان ماه دو مثالً تابستان ماه سه واز دادند می تعلیماتی را دانشجوها و گذاشتند ملی عمران های اردو
 و رهبری و ریزی برنامهی و گذار سیاستضعف . کردند  میی عمرانی به روستاها اعزامها یتفعالرا برای 

  . بودملیموانع اصلی در گسترش و تداوم اردوهای عمران  ازجمله ی میدانی،ها یتفعالسرپرستی و نظارت بر 
یک   بهعمالً نداشت، وجود ای ثابت ومستحکم برای اجرای این کارها عقیدهکه  جاییازآن متأسفانه،

یی را جا  یک مثال در آذربایجان غربی،عنوان  بهرفتم، ضی از مناطق که مینیک تبدیل شده بود و در بع پیک
 رفتند در مناطق روستایی کار اتراق کرده و بعد میآنجا    در تشکیل اردوگاهشان کرده بودند و آنانمحل
ی هم منزّه و پاک، ول هرچقدر هایشان و محافلی که داشتند، حاالوآمد رفتترکیب دختر و پسر و . کردند می
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بیشتر قصد این بود که این یکی دو ماه را . را داشته باشندمردم   بهداد که اینها واقعاً قصد خدمت نشان نمی
  . بگذرانند و گواهیشان را بگیرند

کرد، شاید   می بررسیها  زمانهمان   دریعنی اگر کسی. بینیم بنابراین، خیلی اثراتی از کارهایشان را نمی
 اگر. کردند  کار می ملیدید تا از افرادی که در اردوهای عمران  میسپاهیان صلحاثرات بیشتری از کار 

سازماندهی بکنند، اآلن هم اگر بتوانند اینها را . توانست خیلی مفید باشد  میدادند، را با عقیده انجام میکار  این
توانند کمک  ها خیلی می انشان باشد، این جو مدنظرداشته باشند، خداکار   اینایمان برایسرپرستی دقیق و با

 و هرجهت به باریولی اگر اعتقاد نباشد و بخواهند . توانستند کمک بکنند  میآنها هماینکه   کما.بکنند
 .گیریم  باز هم نتیجه نمیمسلماًتشریفاتی همه اینها را درست بکنند برای یک کسی که بیاید و بازدید بکند، 

  . آن زمان هم نتیجه نگرفتیماینکه   کما
انقالب اسالمی، یکی از مدارس مذهبی در تهران از وجود از    پسیها سالالزم به یادآوری است که در 

  .  بوده استموفقان داوطلب برای خدمت در روستاهای محروم استفاده کرده و خیلی هم آموز دانش

  طرح دوزج
 بود که اگر اشتباه نکنم یتان به آن اشاره داشتید، طرح دوزجها صحبت الی مورد دیگری که در البه  :ن

اگر در .  خیلی گمنامی استفعالیتدر حوالی ساوه انجام شدکه در ادبیات ترویج و توسعه روستایی در ایران 
  . این مورد مطلبی را سراغ دارید، بفرمایید

 شاهد بودیم که همه مردم ایران و نیز خیلیهرحال   به دارم که وقتی زلزله قزوین شد،اطالعمن فقط   :ش
  .  کمک کردندزدگان زلزلهی به الملل بیناز کشورها و مجامع 

  ؟ 1341در سال   :ن
ای  ، دولت هلند هم قبول کرده بود که یک منطقهوبیص همین حیص   دربله. 1341در شهریور سال   :ش

یلی شده نبود که خ صددرصد تخریب زده ای که به آنها دادند از مناطق زلزله منطقه. را عمران و آباد بکند
کرد و  میای را دادند که بخشی از شهرستان ساوه بود ولی با قزوین هم ارتباط پیدا   منطقه. خراب شده باشد

یک بخشش در منطقه قزوین که به .  خرقاننام  بهای منطقه. بود41دیده از زلزله سال  جزو مناطق نسبتاً خسارت
  . دوزج بود آنجا اسم ده مرکزی.  ساوه بودکرد و بخش دیگر نیز جزو خرقان  پیدا میاتصال زهرا بوئین

ها خراب شده بود، ترک خورده بود، اگرچه تلفات در دوزج  خانههرحال   به به دوزج آمدند وها هلندی
اینها . یک برنامه توسعه روستایی راه بیندازیم اینجا خواهیم در  میاز جاهای دیگر کمتر بود ولی گفتند که ما

وضعشان خراب . که مهاجرت بکننداست   ممکنیعنی مردم. استجوری   چهدیدند که وضع مردم هم می
سازی بکنند و یا غذا و لباس برایشان بیاورند، برایشان  مثل جاهای دیگر برای مردم خانه  اینکهیجا  بهو. است

طقه برنامه عمران روستایی تنظیم کردند و یک کسانی را که غالباً هم جوان بودند از هلندآوردند و در من
  . مستقر شدند و کار را برای عمران و آبادی و ایجاد اشتغال شروع کردند
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  سدکردند، خاکش حاصلخیر بود و مردم زراعت دیم می خیلی امکان زراعت داشت وکه   جاییمثالً در
یاد دادند که تاکستان یا باغ میوه احداث مردم   بهخاکی کوچکی درست کردند و آب را جمع کردند و بعد

 همراه  به.کردند همه کارها را هم خودشان همراهی می.کاری بکنند نبود، یونجهآنجا   درکاری یا یونجه. کنند
دیدند بیکار  مثالً دخترها را که می. آوردند میوجود   بهاین، اگر تأسیساتی هم الزم بود، آنها را هم برایشان

دیدند که در دهات دیگر دخترها  و میکردند  گفتند که اینها چرا بیکار هستند؟ بررسی می هستند، می
  بلد نیست؟ کس   اینجا هیچکنند؟ چون نمی اینجا چرا. کنند بافی می قالی

به اینها  آنجاکه آوردند رفتند استاد از تبریز یا از قم می می. بهشان یاد بدهدکسی   چهکردند که  میبررسی
عرف مردم از    خارجیعنی هیچ چیز را.  بکندی زن یا مرد که جامعه قبولشمحل استاد - یاد بدهدبافی قالی

آن . خواهند اینها دار می. قالی ببافندجور   چهخواهیم که اینها یاد بگیرند که گفتند ما می می. دادند انجام نمی
گفت بروید با این دار   میداد و قرض میمردم   بهخرید و  میبیست دستگاه دار قالی، پانزده، مرکز ترویجی ده

 حتی . بخریدبافی گفتند دیگر خودتان بروید دار قالی  میوقتی یک دوره، دو دوره تمام شد،. کنیدبافی  قالی
 یا کارگاهها در قم قرارداد بسته بودند، خامه، پشم، ها شرکتدارم که اینها رفته بودند با بعضی از یاد   بهخوب
  . حسابی راه افتادآنجا    دربافی لیی قاها کالسبنابراین، . برای اینها تهیه کرده بودندچیز   همهرنگ و

 .شان بود  درآمدهای کشاورزیمکملبافی شده بود و  قالیآنجا    دری عمده مردمها فعالیتیکی از 
توده بیکار باشند یا کارهای اینکه   جزکردند، دخترهایی که تا دیروز کاری نمیدست   بهکی؟دست  به

ای  مرحلهیک   بهرا انجام دادند وکار   این سال4-5 شاید تمد ها هلندی. خانگی و دامپروری را انجام بدهند
ی بود، واگذار هر ترتیب  بهکار را، بنابراین. دادن این طرح، کار آنها نیست رساندند، دیدند که دیگر ادامه

 ارکار   این50 تا سال 47فائو هم شاید مثالً از سال ). فائو(کردند به سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 
  . گرفتبرعهده 

  طرح هم دیگر از این همکاری خسته شده بودند، برایمسئولی همکار و ها  ایرانی خود1351ازسال 
کردند و سازمان ترویج هم واقعاً   دنبال میجدی یک الزاماتی داشتند و خیلی هم کار را ها خارجیاینکه 

آنها . گیریم ا، گفتند که ما خودمان تحویل میآنهدست    از برای رهاییها  ایرانی.جوابگوی نیازهای آنها نبود
هم خیلی خوشوقت شدند که به ایران واگذار کنند و یکی از همکاران محترم وزارت کشاورزی در دفتر 

 در همان اول   ازنامیدند برای مدیریت این پروژه برگزیدند و ایشان ی را که آقای دکتر بینا میالملل بینامور 
  . کوران کار اینها بود

  ها آمدند؟  هلندیکه  زمانی    :ن
آقای دکتر بینا شاید گاهی ، ی من هممسئولزمان کارشناس . به ایران واگذار شدکه   زمانیبله تا  :ش

قبالً هم در دفتر امور . گرفت ولی دیگر کنار رفته و شاید بازنشسته هم شده بود ی میواحوال حالاوقات فقط 
 وجه هیچ به به این ترتیب طرح دوزج به ایران واگذار شد و ایران هم .کرد الملل وزارت کشاورزی کار می بین

خیلی زود مرا وادار کردند که طرح دوزج هم . دنباله آن کارها و خدماتی را که فائو کرده بود پی نگرفت
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 اینکه برای.  نبودقبول قابلبرای من هم واقعاً . درست باید مثل یک مرکز یا دفتر ترویج متعارف بشود
و لذا، خیلی از . یعنی تمام آن تشکیالت را ما باید تعطیلش کنیم. دانستم دفتر ترویج متعارف چیست می

  سازمان ترویج منتقل شدند و دفتر صحرایی طرح راخود  بههایش بعداً اش و از تکنسین کارکنانش و از خدمه
ها هم  عمولی و آن برنامهآن تشکیالت را تعطیل کردندو شد یک حوزه ترویجی م.  تعطیل کردندتدریج به

  . رفتبین    ازدیگر
  . داددست    ازطورکلی به دیگر، پایداری خودش را عبارت به  :ن
تربیت نیروها و تقویت وضع مالی و ایجاد آب در منطقه حفظ جهت    ازپایداری خودش را. البته  :ش
برای جاهای دیگر  آنجا انیم ازبتواند یک الگویی بشود و ما بتو اینکه ولی. انصافاً منطقه آباد شد. کرد

بیاید و گسترش یابد که وجود  بهآنجا    دراش این بود که صنایع تبدیلی مراحل بعدی. الگوبرداری بکنیم، نه
ما بتوانیم، نمایندگی فروش برای طرح که   جاییرفت تا بافی باید پیش می مثالً کار قالی. این کارها هرگز نشد

یعنی برای . هم انجام نشدها  کشور ایجاد بکنیم، اصالً این کاراز    خارجدر حتی دوزج در بعضی از شهرها،
کردند، صنایع تکمیلی دیگر بیاوریم و معرفی بکنیم، اصالً این  ها در آن منطقه می بازاریابی کاری که آن بچه

  . کارها را هم نکردیم

  توسعه واحدهای کوچک
ن مسئوال. کرد ولی اصالً کسی در این فکرها نبود  میدریجت  بههمه اینها کارهایی بود که دولت ایران باید

گفتند، مثالً ده هزار  اگر یک کار بزرگی می. خیلی ارزش برای این امور ریز و درشت روستایی قائل نبودند
گفتیم که یک دستگاه یا ده  ولی اگر می. کمباین و تراکتور بخرید یا از خارج وارد کنید، همه مایل بودند

به این کارهای کوچک خیلی . شین بافندگی بخرید برای این دخترها، خیلی سخت بود برایشاندستگاه ما
کوچک انجام ،با کارهای کوچک،کوچکجا   همهدانید که توسعه روستایی در شما می. گذاشتند وقعی نمی

 که  راگذاری گیرد که ما واحدهای بومی و عامی خانوادگی را تقویت بکنیم و نه نهادهای سرمایه می
 اینها هم. معنوی و نیروی انسانی را تقویت بکنیم و پیش ببریمهای  سرمایه. را بخواهند زیاد بکنندشان  سرمایه

 وجودبا. ریزان ما نیست برنامهان و گذار سیاست  موردتوجهحاضر خیلی درحال من نه در گذشته و نهنظر  به
اند، چین را مطالعه  اش را دریافته  علل و عوامل توسعهاند، اند هندوستان را بررسی کرده اکثرشان هم رفتهاینکه 
 کردن، پویاطریق    ازاش حاصل شده، همهای  اگر توسعهجا   همهدانند در و می، راها  کره اند و یا کرده
اند به درجاتی که حاال دیگر واحدهای  واحدهای کوچک بوده است که رسیدهکردن  فعالو کردن  پایدار

 خواهند همه کارها را با واحدهای بزرگ شروع کنند و همیشه می اینجا ولی. هندبزرگشان را توسعه بد
  . اش بدهند ترتیب هم توسعههمان  به

اش  مان همه ی سهامی زراعیها شرکت و   وصنعت کشتی ها شرکتایجاد و تکثیر و گسترش اینکه   کما
 شاید کردن، کردند به تقویت  میعآمدند از واحدهای دهقانی کوچک شرو حاال اگر می. بودجوری   همینباز



    1350    113 

 بزرگ  وصنعت کشترسید که همه بخواهند و آماده باشند تا تمام واحدهای کوچک را به واحدهای  مآالً می
هم است با  هرجا ما دیدیم که اآلن،  وارد شوند وصنعت کشتولی اگر از ابتدا برای تأسیس . تبدیل بنمایند

 اینکه  کند و یاتحملاش را  ی انباشتهها  زیانگیرد و اداره کند وشکست مواجه است یا دولت خودش باید ب
مگر . اش برایشان خیلی سنگین است هزینه اینکه برای. روندکه بخرند مردم هم زیر بار نمی. گیرد هرگز پا نمی

  . به ثَمَن بَخس بخرند تا اراضی وسیع آنها را در بورس بازی قرار دهند

  میهحضور در دانشگاه تهران و ارو
چطور شد یا چه وقت بود که در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزی و   :ن

  . دامپروری ارومیه حضور پیدا کردید
 آوردم و در سازمان تحمل، هرحال به، 1353اوایل  و 1352 سال اواخر تا که بکنم عرض شما خدمت  :ش

 قبلی سازمان ترویج، آقای مهندس میرحیدر، کله با مدیرهمان آشنایی کدنبال   بهآن،از   بعدترویج بودم و
داشتم، درخواست انتقال دادم و از حوزه معاونت اجرایی وزارت کشاورزی یعنی سازمان ترویج درآمدم و 

  . رفتم به حوزه معاونت تحقیقاتی وزارت کشاورزی، در دفتر تمرکز تحقیقات کشاورزی مشغول کارشدم
   کی بود؟ خانه وزارتمعاون تحقیقاتی  :ن
پیدا کردم هم برای تحقیق، آنجا    درو فرصت بسیار مناسبیآنجا  رفتم .میرحیدر حسین مهندس آقای  :ش

واحد . به تدریسم، بتوانم برسم اینکه ریزی و ضمن آنها، فرصت بهتری برای هم برای بررسی و هم برای برنامه
روم   میدیدند که من به همدان ه بود و چون می خود را آغاز کردفعالیتترویج دانشکده کشاورزی کرج هم 

بعد دلیل   بهتوانستم  بود که دیگر نمی54سال  بعد از حدود خصوص اینکه  بهگردم و دهم و برمی و درس می
مسافت و خستگی به همدان بروم، کرج را داشتم و همرمان با این، آقای دکتر راثی هم که قبالً رئیسم بود و 

  تربیتایم، ای که تازه راه انداخته و برای رشته آنجا ای از من خواست که شما بیا  جلسهدر یک، فناستاد این 
 نیرو داشتندکه البته خیلی طول نکشید، چون خودشان. و مشغول شدم آنجا  تدریس کن و من رفتممروج

وچند آنجا  تحصیل برگردند،من رفتم ، تا نیروهای خودشان ازهرحال به .خواندن بودند ظاهراً مشغول درس
انقالب هم ادامه داشت ولی ارومیه را از    بعدولی کرج را خیلی بیشتر ادامه دادم و. تدریس کردم آنجا ترم

  . واقعاً خیلی نیاز نداشتند اینکه  بعد مسافت و همدلیل  بههم،  ترم بیشتر ادامه ندادم2-3شاید 
  و دکتر راثی؟  بودید عالی جنابدر ارومیه برای تدریس دروس ترویج، فقط   :ن
ی ها  درسایشان هم بعضی از. البته، خانم آقای دکتر راثی هم بود، اسمش اآلن خاطرم نیست  :ش

  . کرد مربوط به سمعی و بصری و دروس هنری ترویج را تدریس می
  . وزارت کشاورزی فاصله گرفته بود اجرایی زمینه از طورکلی به دیگر راثی دکتر آقای که بود زمانی آن  :ن
اینکه خودش هم کارمند وزارت کشاورزی بود، کارشناس بود و در علت   بهدکتر راثی،. بله. بله  :ش

کرد، روی طرز کار وزارت کشاورزی نظر داشت و این اواخر ناراضی بود از آنچه که  های باال کار می رده
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دانشکده کشاورزی و یواش رفته بود و  مقدار کارش سیاسی شده بود و یواشرفت و بنابراین، یک  پیش می
ضمناً خودش با همکاری دانشکده کشاورزی کرج، . دامپروری ارومیه، رضائیه آن زمان، را راه انداخته بود

را  آنجا شده بود، آنجا رئیساینکه بر  عالوهدانشکده کشاورزی زنجان را هم راه انداخته بود و بعد هم، 
توانست ارائه بدهد یعنی واقعاً   را نمیها  درسگرکرد و آن وقت بود که دی داشت تبدیل به دانشگاه می

  . فرصت نداشت و از من خواست و من هم رفتم دو سه ترمی کمک کردم تا مشکلش رفع شد
  . بودید نفر سه ترویج دروس تدریس برای )ارومیه ودامپروری کشاورزی دانشکده( درآنجا ترتیب، این به  :ن
 دروس علوم اجتماعی و اقتصادی هم بود که برای آنها از البته.  باشدطور همینکنم،  فکر می  :ش

  . کردند استادهای خودشان در دانشگاه ارومیه استفاده می
  ترویج کشاورزی بود؟ آنجا    دررشته دایر  :ن
  .  کشاورزی بود مروجرشته تربیت  :ش
  در مقطع کارشناسی؟   :ن
  . داری هم بود  خانه مروجبله و رشته تربیت  :ش
  داری هم در ایران داشتیم؟  خانه مروجی در آن دوران رشتهیعن  :ن
ولی . دانم حاال تا کی ادامه پیدا کرد و به چه نحوی بود، نمی. هم ایشان درست کرده بودرا  آن   :ش

دانشکده . گروه ترویجی هم شاید نداشت آنجا ولی.دانم که تحت این عنوان رشته درست کرده بود می
تشکیالتی جهت    ازدانم که ای هم بود، ولی من نمی ینها را درست کرده بود و رشتهکشاورزی بود که ایشان ا
  . به چه شکلی درآورده بود

  . و هر دو هم مقطعشان لیسانس بود  :ن
  . بله. لیسانس بود  :ش

  تصویب قانون سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
  . ه ذکر بفرماییدی هست کخاصوقوع انقالب اسالمی، مطلب از    قبلتا  :ن
  . دفتر تمرکز تحقیقات کشاورزی. کردم سازمان تحقیقات کار می درقالب آن دیگر مناز   بعدالبته،  :ش
  بود؟ کسی  چهتان  مدیرکل  :ن
یت آن مسئولکه   کسی ما، یعنی آنمدیرکل 53یّه ورود به تحقیقات در سال اولی ها سال همان در  :ش

 اقتصادکشاورزی بودواز لندن کل آقای مهندس احمدجاللی که قبالً مدیرمنا  بهدفتر را داشت،آقایی بود
آن زمان، ایشان به مسلمانی اشتهار .  و نجیب و مسلمانی بودموجه گرفته بود وظاهراً هم فرد بسیار لیسانس فوق

  . بعد هم کس دیگری آمد.  بعداً هم استاندار بوشهر شد–داد   نمی ظاهرش نشانکه درحالیداشت 
 D&R 1، یک طرح مشترک با شرکت مهندس مشاور عمران و منابع ایامارت کشاورزی ما در آن وز

___________________________________  

1. Development & Research 
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ریزی تحقیقات کشاورزی در ایران داشت که تعدادی از استادان امریکایی به ایران آمده و مستقر  برای برنامه
کردند و قرار بود   میرسیگشتند، تمام مناطق و مراکز تحقیقاتی ما را بر شده بودند و اینها تمام کشور را می

جهت    از بکنند که تحقیقات کشاورزی در ایران چگونه باشد و تحت چه عنوانیتهیهکه طرح جامعی 
آقای مهندس میرحیدر، آقای دکتر رضانیا و گیری  آن با پیدنبال   بهاین چند سال طول کشید و. تشکیالتی

تصویب  به1353ابع طبیعی در سال کشاورزی و منهمکاران دیگری که بودند، قانون تشکیل سازمان تحقیقات 
فرسای زیادی در خدمت آقای مهندس میرحیدر  زحمات طاقت. شد آن باید اجرا میاز   بعدمجلسین رسید و

 شده بود، تهیهحاال که قانون .  گردیدتهیهو آقای دکتر رضانیا کشیده شد تا قانون فعلی تحقیقات کشاورزی 
دادیم و برای انجام تمام این   می را باید انجام…خدامش با سازمان امور اداری وهایش، قانون است نامه آیین
  . کردیم گذرانده بودند، تبعیت می گرفتیم و از مراحلی که آنها  از دانشگاه تهران الگو می کارها
آباد   که شد و بعد هم انقالب وقوع پیدا کرد، مرکز تحقیقات کشاورزی ما در صفی57، سال هرحال به

قانون آماده کردن  دستمان برای پیاده اینکه برق خوزستان جدا شده بود و ما برایو زمان آبدزفول، از سا
تأسیس  علمی سازمان تازه هیئت  اعضایعنوان  بهجدا شده بودند، آنجا  را با آن افرادی که ازربشود، کا

مراحل .  ممیزه تشکیل دادیمهیئت امنا و شورای عالی تحقیقات و هیئت. تحقیقات کشاورزی آغاز کردیم
 به متعلقاین ساختمانی که اآلن  حتی .مختلفی داشتیم و در این مرحله بودیم و پیش رفتیم تا قانون پیاده شد

سازمان در باغ کشاورزی اوین هست، ما چقدر زحمت کشیدیم، رفتیم اعتباراتش را گرفتیم و کارهایش را 
  . انجام دادیم تا این ساختمان ساخته شد

  .  ستاد سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی استعنوان  بههمین ساختمانی که  :ن
همین ساختمان معاونت تحقیقات و آموزش که تا چند سال پیش معاونت تحقیقات، آموزش و . بله  :ش
   .بود) تات(ترویج 

  فقدان قانون ترویج کشاورزی
طورکه   همان. آموزش کشاورزی استقانون سازمان تحقیقات و سازمان درمورد سؤال بعدی من  :ن

اندرکاران   جزو دستعالی جنابتصویب رسید و  زی به قانون سازمان تحقیقات کشاور1353فرمودید در سال 
تصویب   به هم قانون سازمان آموزش کشاورزی1354آن در سال دنبال   بهاین قانون بودید وگیری  برای پی

پرسش .  استمترتبمثل ترویج صاحب قانون بشود، چه مواهبی یک نهادی  اینکه اصوالً بر. مجلسین رسید
 خطور نکرد که سازمان ترویج کشاورزی ها سالن سازمان ترویج در آن مسئوالآیا به ذهن که  است  اینبعدی

  هم دارای قانون بشود؟ 
یعنی . دباید صاحب قانون باش،  پایدار اجرا شودصورت  بههر حرکتی که قرار باشد یا الزم باشد که  :ش

گوییم به این معناست که تحقیقات کشاورزی یک پروژه موردی و دلبخواه نیست که  قانون تحقیقات که می
خواهیم  یک حکومتی یا یک حزبی سر کار بیاید و بگوید که در این چهار سال که ما هستیم می وزیری، یک
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 برود، حزب بعدی یا دولت بعدی آن.  باشد موردتوجهتحقیقات کشاورزی وجود داشته باشد وخیلی هم باید
  . بیاید، بگوید که نه، پول تحقیقات کشاورزی را برای جاهای دیگر احتیاج داریم، پس تعطیلش بکند

 ها گذاری سرمایهآید و  میوجود   به هم در آنگذاری بنابراین وقتی الزام قانونی داشته باشد، الزام سرمایه
و از همه مهمتر، این دیگر میلی .شده است گرفته  درنظر آن کاری برای بلندمدتشود، زیرا هدف  تکمیل می

ش متوقفنیست که هر وزیری دلش خواست یک کاری را با قدرت انجام بدهد و یک کس دیگری بیاید و 
  .  شود و قانون داشته باشدتلقی فرایندباید   میپس ترویج هم مثل تحقیقات و آموزش،. کند

یکی . کند  زیادی کارهای پراکنده و موازی را متمرکز میمقدار  بهانونوجود ق اینکه یک نکته مهم دیگر
شد و هر  احساس میجا   همهاز علل اصلی تصویب قانون تحقیقات کشاورزی این بود که ضرورتش در

حاال مؤسسه اصالح بذر و نهال برای خودش . دستگاه هم برای خودش یک نظام تحقیقاتی درست کرده بود
 هم برای خودش یک 1ی گیاهیها بیماریجدای از آن مؤسسه بررسی آفات و . ی بودیک مؤسسه تحقیقات
هر دو هم در درون وزارت کشاورزی زیر نظر یک معاون بودند، ولی هر دو هم با هم . مؤسسه تحقیقاتی بود

رو یا وزارت نی.  داشتفعالیت جداگانه ها جنگل و مراتع در سازمان ها جنگلمؤسسه تحقیقات . بیگانه بودند
.  دز، یک مرکز تحقیقاتی درست کرده بودندسد آن زمان درست شده بود و در اراضی زیر وبرق آبوزارت 

  .  شده بود که یک تشکیالت تحقیقاتی کشاورزی داشته باشندبینی پیشاش  یه مشاور خارجیاولچون در طرح 
در . فول ایجاد کرده بودآباد دز برای خودش یک مرکز تحقیقات کشاورزی در صفیهم   آن بنابراین،

 آن  آن زمان که طرح عمران کهگیلویه و بویراحمد درست شده بود،وبودجه برنامهوزارت کشور یا سازمان 
اینکه سازمان عمران قزوین و سازمان عمران جیرفت هم  کما. برای خودش یک نهاد تحقیقاتی داشتهم  

های کشاورزی هم برای خودشان تشکیالتی  کدهاز دانش هرکدام .ی تحقیقات داشتندها  بخشبرای خودشان
. کردند  میهمه هم تحقیقات. داد  باید به اینها جداگانه اعتبار می هرسالراه انداخته بودند و سازمان برنامه هم

شد؟ بنابراین قانونی الزم بود که اینها را تجمیع بکند، اینها را  میجوری   چهرفت؟ نتایج اینها کجا می
مشکل بود که قانونی با قدرت قانون سازمان کار  اینقدر   آناینها را زیر یک چتر ببرد ویکنواخت بکند، 

  . تحقیقات کشاورزی الزم بود
سی سال، اینک یکی دو سال از حدود    پسکنید که بعضی از آنها مثل تحقیقات شیالت شما مالحظه می

نوز هم آن تجمیع واقعی انجام نگرفته یعنی ه.  تحقیقات کشاورزی درآمده استملیسازمان  زیرنظر است که
 جداگانه تحقیقات داشت، چه صورت  بهسازمان پنبه هم در درون وزارت کشاورزی برای خودش حتی .است

  .  مستقل بود و یک زمانی هم جزو ارتش بودها  وقتبرسد به شیالت که جزو منابع طبیعی بود یا بعضی
قیقات کشاورزی این بود که به ضرورتش همه پی برده بنابراین، یکی از علل اصلی پیدایش قانون تح

ما . شدند  هم شروع کرده بودند و حاال با این قانون همه آنها باید تجمیع می بودند که تحقیق الزم است، همه
 به نتیجه هم رسید، مثل. هم در جریان کارش بودیم، البته خیلی مختصر و یک کسانی دیگر، خیلی مفصّل

___________________________________  
  .ن. مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی فعلی . 1
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تصویب   به بود که قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی1353سال اه م خرداددر اینکه 
  . مجلسین رسید

ما مراکز . خصوص آموزش کشاورزی نه به این لحاظ، بلکه برای اثبات ضرورتش، قانون درست شددر
ارت وزارت فرهنگ یا وز دراختیار یک زمانی. شد می دست به دستآموزش کشاورزی را داشتیم که 

 .توزیع بشوند آنجا و اینجا  بود، بعد آمدند وزارت کشاورزی و بعد دوباره صحبت بود کهوپرورش آموزش
انجام است، حاال  درحال گفتند که وقتی تحقیقات دارید و این تحقیقات  می ضرورتش ایجاد شد وتدریج به

 بشود، اشاعه پیدا بکند و  رسمی آموزش دادهصورت  بهییجا  یکنتایج حاصل از این تحقیقات باید در
به این . کرده احتیاج داریم توسعه است و به نیروهای تحصیل درحال کشاورزیهرحال   بهآکادمیزه شود و

 تصویب شد و مراکز آموزش کشاورزی راه افتادند و 54امید قانون سازمان آموزش کشاورزی هم در سال 
  . بینی کردند های کاردانی را پیش  دورههک طوری به .اش هم به تحصیالت عالیه کشیده شد دامنه

کار  اینقدر   آناحساس شده بود وقبل    ازافتاد؛ ضرورت ترویج ترویج هم باید به این فکر می اینکه حال
برای توسعه  اینکه الّا سرگرمی زیادی نداشتند، ی وقت درآن زمان شایدها دولترفت که  سهل پیش می

دریغی از  ی بیها حمایتدالیل همین   به. هم عمدتاً در ترویج بودکشاورزی کار کنند و توسعه کشاورزی
کل   ادارهسازمان ترویج کشاورزی، اسماً سازمان بود ولی رسماًاینکه   کما. دادند  میکردند و میدان ترویج می

ی بودجه زیاد. اش و ردیفش در درون وزارت کشاورزی بود  سازمان مستقلی بود ولی رسماً بودجه اسماً. بود
 برای مصارف مختلف از وزارتخانه موردنیاز خیلی از اعتباراتکه  جایی  آنتا. گرفتند می درنظر برای آن

نش برای مسئوالسازمان ترویج وجود نداشت که  درمورد هیچ تنگنایی. شد اعتبارات سازمان ترویج تأمین می
 برخالف شدند  کشاورزی تعیین مینی هم که برای سازمان ترویجمسئوال.  بیفتندوپا دست  به تدوین قانون

بود که بتواند مراکز   میمحکم و علمی بایدو  و پابرجا و قرضمجرب سازمان تحقیقات که یک آدم مسئول
در این اواخر، خصوص   به،المقدور حتی  به زیر چتر خودش بیاورد، برای ترویجتدریج  به رامتعددتحقیقاتی 

ات توقعات آن و بعد هم توقعی وزارت کشاورزی و جوابگوهات اشخاص نرمی بودند که بتوانند از جمیع ج
 را باید راضی ها خیلی سازمان ترویج مدیرکل که طوری به .ی افزایش تولید باشندها طرحسپاهیان ترویج و 

فهمیدند که اگر ترویج زیر لوای قانون برود جلوی تمام این  کرد و اینها هم کسانی بودند که خودشان می می
در هر لحظه، از اعتبارات سازمان راحتی   بهیعنی اینها. شود  گرفته می وزارتخانهوکتاب حساب ی بکارهای
ی افزایش تولید هم جزو سازمان ترویج بود، برای هر موضوعی ها طرحکه   زمانیخصوص  بهترویج و

  . کردند برداشت می
 امنا هیئت. یی بشودها برداشت چنین داد  نمیاجازهوقت  هیچرفت، قانون  بنابراین اگر ترویج زیر قانون می

مدیرش باید مثل سازمان تحقیقات . کردند  عامل داشت، یک کسانی داشت که باید تصویب میهیئت، داشت
  . شد  وزیر انتخاب می6-5وسیله   بهو یا مثل سازمان آموزش

ی مدتالب هم که من انقاز   بعد.قانونی برای سازمان ترویج نبودفکر   بهکس  هیچاین بود که در آن زمان
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خود  در بود و نبود مسئله منتها در آن زمان اصالً. ام این بود اصلیهای  یت داشتم، یکی از دغدغهمسئول
کردند که یک چیز پوشالی اصل  خواستیم صحبت از قانون بکنیم، احساس می سازمان ترویج بود و اگر ما می

ای  کردند و لذا چاره تر مخالفت می جدیصورت آنها  در این. خواهیم قانونی بکنیم  میچهاری گذشته را ما
 ای که برای تشکیل مراکز خدمات کشاورزی و روستایی و عشایری واحده ماده آنطریق    ازما اینکه نبود، الّا

یت وزارت کشاورزی مسئول یک عنوان  بهشورای انقالب رسید، موضوع ترویج کشاورزی راتصویب  به
 مسئله اثبات برسانیم و بعد که  را بهرا انجام دادیم که بتوانیم اصالت و رسالت ترویجکار  ما آن آنجا .بگنجانیم

طرح قانون جدید برای ترویج را مطرح کردیم، بالفاصله رقابت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی بر سر 
کسی   چههگفتیم حاال مهم نیست ک همه امید ما این بود که می. ترویج آغاز شد ازجمله مسائل مختلف و

  به این مملکت است و عیبی ندارد ولی حُسنشمتعلقدار بشود،  سکان هرکس .شود ترویج میدار  سکان
ما در . کند انه و اساسی فکر میترقی مپا خردهروستاییان و کشاورزان با    درارتباطجهاد سازندگیکه  است این

اینها در که  درحالیی بکنیم، طراحالگو در گذشته ننشستیم برای نظام ترویجمان وقت  هیچوزارت کشاورزی 
قانونی یک   بهکنند و کار اینها منتهی را میکار   ایندارند»  وتدوین نظام ترویج کشورتهیه« اجرای طرح جامع

بیشتر که   ازآنجاییدهند و کنند و به مجلس هم می  به این امید بودیم که قانونی تنظیم میها سال. شود می
ترویج کشاورزی ایران با همه  درخور توانند  میضای خودشان یعنی جهادی، بودند،نمایندگان مجلس هم اع

برسانند تا مکمّل قوانین تصویب   بهانهمترقیمردم روستایی ما قانونی  درخور انقالب واز   بعدمشخصّات
  . تحقیقات و آموزش کشاورزی باشد

 شدیم که نخیر، همه اینها برای این توجهمرا پیش بردند و یک زمانی چیز   همهمتأسفانه دیدیم که اینها
 بکنند و نه برای خدمت اصلی به طبقه روستایی سازماندهیبود که برای استقرار نیروهای خودشان 

ات بود عمدتاً معطوف به پایداری سازمانشان، استخدام مقررقوانین و  هرچه یعنی مالحظه کردید که.کشور
بگوییم حاال عمل ترویج برای  اینکه  عالیتر اداری بود، الّامراتب ه ب نیروهایشانتغییروتبدیلنیروهایشان و 

روستاییان ما باید به چه شکلی باشد و بعد در جریان ادغام شما دیدید که هر وزیر و یا تشکیالتی که آمد 
  .  یک راهی پیدا کردند مرتببرای موقعیت خودشان

تشکیل انجمن ترویج و آموزش از    بعد یعنی72-73کنم در حوالی  اگر یادتان باشد، فکر می اینکه تا
 ی الگوی یک نظام ترویجی جهاد همطراحکوتاه است و جا   همهکشاورزی بود که دیدیم دستمان از

 طرح نویس پیش صورت  به مورد مطلب2- 3انجمن اقدام کردیم که بنده طریق    ازنکرد و لزوماًکاری  هیچ
 پروراندیم و سمیناری در دانشگاه تربیت مدرّس برگزار ریجتد  بهقانون ترویج نوشتم و به این صورت و

کردیم و از یکی از نمایندگان مجلس که رئیس کمیسیون کشاورزی بود دعوت کردیم و از این طریق، 
  قول دادند که در دستور کار مجلس قرار بگیرد و مرتب.موضوع قانون ترویج کشاورزی را دنبال کردیم

  .  طرح بدهند که نشدصورت به
بعداً آمدیم به تشکیالت معاونت ترویج و مشارکت مردمی و بعد هم به معاونت ترویج و نظام 
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 الیحه، الیحه پیشنهادی ما رفت به دفتر معاونت حقوقی و صورت بهگاه   آن شدیم ومتوسل برداری بهره
 دنبال نکرد  وزارتخانهودولی متأسفانه خ. آنها هم بررسی کردند و اصالحاتی انجام دادند.  وزارتخانهپارلمانی
دیگر بخواهد بگوید، از او  هرکس  خانه خودش مدعی یک موضوعی نباشد،وزارتدانید وقتی یک  و می

در مجلس  اینکه  مثل- را کردیمکار   این طرح بدهند که ماصورت  بهیا باید نمایندگان مجلس. کنند قبول نمی
یی نرسید و جا  بهدانید کار  که می- رزی بود چهارم بود که آقای مهندس شکیبی رئیس کمیسیون کشاو

  . کمیسیون طرح نداد
  .  بود79اگر اشتباه نکنم آن سخنرانی آقای شکیبی در زمستان سال . مجلس ششم بود  :ن
 مهندس شکیبی رئیس کمیسیون هرصورت   در.حاال یا پنجم یا ششم. پنجم بود، ششم نبود  :ش

الیحه با کمک آقای طریق    ازشود، آمدیم طرح نمیطریق   ازبعد هم دیدیم که. کشاورزی مجلس بود
 پارلمانی که در معاونت پارلمانی و امور حقوقی وزارت کشاورزی کار مدیرکلمهندس حسین کربالیی 

همه .  و تقدیم آنها کردیم که نظرخواهی کردندتهیه الیحه قانون ترویج را نویس پیش. کرد، اقدام کردیم می
 ؟ولی نتیجه چه شد.  بود وزارتخانه آقای امرالهی هم معاون حقوقی و پارلمانیها  وقتکارها انجام شد و آن

وزرای دلخواه   بهدانم که ترویج کشاورزی این کشور هنوز هم قانون ندارد و در هر دوره  میدانم، فقط نمی
  . دهد می تغییرشکل محترم مربوطه

  وزارتخانههمان   دررفت که متأسفانه وری می الیحه باید از وزارت کشاورزی به ریاست جمهنویس پیش
ادغام دو وزارتخانه پیش آمد و اگر یادت باشد باز  مسئله بعد هم.  شدمتوقفهم به اِشکال برخورد کرد و 

گفتند باشد، اینکه از    بعد. طول کشید، شاید دو سال طول کشید که بگویند اصالً ترویج باشد یا نباشدها سال
ان به مند عالقهقانون نبود و همه آن فکر   بهکس  هیچحظه فرمودید که دیگردیگر وضعی شد که مال

نشان داد که دوباره آن قرار نداشتند و این جریان    درترویج هم رفتند و جایشان کسانی آمدند کهشدن  قانونی
آید  میرکس  هکه طوری  به.ماند  میاش مثل تحقیقات ماندگار داشت، استقرار و پایداری اگر ترویج قانون می

  . درست مثل هر نهاد پایدار و قانونمند دیگر. تواند با آن بکند کاری نمی رود، هیچ و می

  غرض قانونی در تشکیل سازمان تحقیقات و آموزش نقض
سازمان که   زمانیاداری که تشکیل شد و آن عالی   شورایکه است  اینالبته شاید یک اشکالی هم باشد و آن

برد و سازمان تحقیقات و آموزش را بین    از را1و بعد هم همان شورا سازمان تاتتات را تشکیل دادند 
گرفتن قوانین را  اینها حق نادیده.  زیادی قوانین این دو سازمان را نادیده گرفتندمقدار  بهمننظر   بهتشکیل داد،

اش را به  ح نمایند یا اصالحیهرا تنظیم کنند و درست نمایند ولی قوانین را باید اصالچیز   همهتوانند می. ندارند
 صاحب است وکسی منتها چون کشاورزی بی. غرض هم شد نقض اینجا پارلمان واگذار کنند، که در

حساب  انونی هم در موردش بشود، خیلی بهاصولی و اساسی در فکرش نیست، بنابراین هر نقض قجهت   از
___________________________________  
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منحلش نکرده و قانون آموزش کس   هیچت کهاآلن قانون تحقیقات کشاورزی، قانونی اس وگرنه .آورند نمی
همیشه هم این استدالل وجود دارد که اگر . منحلش نکرده استکس   هیچاست وجور   همانکشاورزی هم

باید یک قانون سومی هم برای ترویج وجود داشته باشد تا اجرای آن دو قانون در ، آن دو قانون هست
 آموزش داده بشود و بعد  رسد که تحقیقی بشود، مینظر   بهطقیالبته من. عمل و اجرا تکمیل گرددهای  عرصه

  .  از اینها ضرورت نداردکدام هیچاگر نه . های منتج از آن تحقیق و آموزش، ترویج بشود فناوریهم 
اداری برای تشکیل سازمان  عالی   شورای،71کنم در سال  یی که فکر میها  حرکتبه این ترتیب، آن  :ن

   ترویج کشاورزی انجام داد،اِشکال قانونی داشت؟ آموزش و تحقیقات،
  . اشکال قانونی داشت، بلی  :ش
  . و به هیچ مرجع قانونی هم برخورد نکرد  :ن
را کردند، تمام شد و صدماتش کار   اینشبه نشستند و خودشان من عرض کردم که چون یک. البته  :ش

گویم این  م این است، میتصورمن همیشه . زدندهم   بهچند سال که دیدید دوبارهاز   بعدرا هم دیدند و
باید یک  وگرنه .کارشناسی روی آن نکردند و همه مسائل سیاسی بودکار   هیچکارهایی که اینها انجام دادند،

 ها سالشناسم که  من میکه   کسانیتجربه دارند، نه خودم بلکهکه   کسانیموردی پیش بیاید و بیایند از یک
از من کس   هیچکه درحالی.  کردند و خودم هم همه عمرم در این زمینه کار کردم، بپرسندکارها  در این زمینه
  . سؤال نکرد

کاری چنین   یکیک کلمه بپرسند کهکه  است  اینشده بود، حداقل اگر کار کارشناسیهرحال  به
نگفت و را  این کس  هیچ.ما ندهند و فقط بشنوندنظر   بهخواهیم بکنیم، شما نظرت چیست؟ اصالً گوش هم می
مجلس بود که نامه نوشتم های  آید در یکی از جریانات راجع به تشکیالت در یکی از دوره یادم می حتی من

ای  نامه. نظر بخواهید، بررسی بکنم. و اعالم کردم که در این زمینه من حاضرم همکاری بکنم، اظهارنظر بکنم
ای بود که در سازمان امور   آن کمیته ازطرفم وصولشبرایم رسید که اعالم وصول کرده بود، شاید هم اعال

  . نخواستند و اعالم وصول پیشنهادها هم نشدوقت  هیچ مجلس اساساً  ازطرفاداری بود ولی
یک کاری را که . خواستند نظر دیگران را بپرسند که چیست کنم که اینها نمی یعنی احساس می

کجایش کار . گفتند کار کارشناسی شده است  می همدادند و بعد  میخواستند انجام بدهند، انجام می
شد، این اندازه ما  اشتباهاتی که تکرار شده است، اینها اگر کار کارشناسی میهمه   اینکارشناسی شده است؟

ی نکردند و این توجهاینها . اینها کار کارشناسی نکردند، نه. گرد نداشتیم  این اندازه ما عقب. اشتباه نداشتیم
  .  نادیده گرفتندقوانین را

ذهن پویایی و گوش شنوایی وجود دارد که بگوید که برای وقت   هیچ، آیاوبیص حیصحاال در این 
 آموزش قانونمند و ترویج  مملکت ما با این وسعت و با این تنوع زیستی و اقلیمی ما یک تحقیقات قانونمند،

ی در اصول و اساس آنها بدهد، بلکه همیشه یلتغییروتبدنتواند کس   هیچکشاورزی قانونمند احتیاج داریم که
نحوی مشغول و درگیر یک   بهتوانند اظهارنظر بکنند که ذهنشان به این مسائل کسانی میرا   این.پایدار بماند
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ر و معاون وزیر و رئیس رسد و هر وزی یی نمیجا  بهنباشد کارطور   اینفکر بکنند و اگرها  باشد و در این زمینه
  . تواند با تشکیالت یک سازمان زیربنایی توسعه بازی کند میطوری   هرل و خواست خودشمی سازمان به

  تحصیل در دوره دکتری
  کی برای مقطع دکترا تشریف بردید؟     :ن
باید با شرایطم هرحال   به. کردمapplyهای مختلف جا  به.، درصدد رفتن بودم1353من دیگر از سال   :ش
 تکنیک پلی ملیدانشگاه هرحال   بهتا. خواستند ن موضوع یا سوژه تحقیقات میاکثر اینها از م. آمد جور می

تولوز فرانسه پروپوزال مرا برای تحقیقات پذیرفت و استادان راهنما و مشاور مربوط به ایران آمدند و بررسی 
  …ی کردند ومحل

  . آمدند آنجا یعنی از  :ن
 کردم و کارهایم و تحقیقات را شروع نام ثبت من بله از دانشگاه تولوز آمدند و بعد پذیرفتند و  :ش
آتش انقالب ایران . بودم آنجا شد  که کارم تمام 1357و تا روزهای آخر شهریور  آنجا بعد هم رفتم. کردم

 را نداشتم و البته کسان زیادی بودند کهآنجا    درشد که من دیگر تاب ماندن  میورتر  شعلهروز روزبههم 
   !اآلن آتش گرفته است آنجا  .خواهی بروی ین شرایط کجا میگفتند در ا میمن  به

  تأسیس مرکز اسناد و مدارک علمی کشاورزی
 آمدم به ایران و دوباره برگشتم به سازمان تحقیقات 57 شهریورماه،دیگر دلم آرام نگرفت، و اواخر هرحال به

معاون تحقیقاتی و آموزشی  برهان امیرهوشنگآقای دکتر موقع    آن.کشاورزی و منابع طبیعی خودمان
من   بهیت مرکز اسناد و مدارک علمی کشاورزی رامسئولوزارت کشاورزی بود و ایشان تا من وارد شدم 

 نام  به امریکایی بودند و یک آقاییهیئتتا آن زمان یک . کردیم چون تازه داشتیم تأسیسش می. سپرد
وقتی شرایط انقالب . کرد  می و ادارهریزی پی  مرکز اسناد و مدارک علمی راF.A.O  ازطرف هم1مارتینز

هم باز  اینجا ،یت طرح دوزجمسئول و 1352سپرد و مثل سال من   بهپیش آمد، همه آنها رفتند و ایشان هم
البته . مشغول کار شدم آنجا تحویل دادند و رفتند و من هممن   به که نتوانستند بمانند، مرکز اسناد راها خارجی

  . ودند، تا انقالب شدی بمدتکارشناسان 
در سال که   وقتیدر سازمان تحقیقات، سرپرست مرکز اسناد علمی بودم تاجور   همانبعد از انقالب هم

انقالب، مرا دعوت از    پسین وزیر کشاورزی و عمران روستاییاول ایزدی، محمد علی آقای دکتر 1358
  . سازمان ترویج کل کردند برای مدیریت

  ما در فرانسه چقدر طول کشید؟ دقیقاً، تحصیل ش  :ن
  . طول دوره تحصیلم تقریباً بیشتر از سه سال و نیم بود  :ش

___________________________________  
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  . 57 تا 54یعنی از   :ن
 طرح پروپوزال را کهقبل    از چون باید.کردن کار  به من شروع کردم53از یک زمانی از سال   :ش

شروع شده بود موقع    آندیگر از.  را ببیننددادم که آنها روند کار دادم، بخشی از تحقیقات را هم انجام می می
 تهیهکردم با هدایت و نظر سازمان خودمان یعنی دفتر تمرکز تحقیقات   میتهیهیی هم که ها طرحو من 

  . 57بله از آن وقت شروع شد تا شهریور . گذاشتند صحّه می، دادم کردم که آنها کارهایی را که انجام می می
  تشریف داشتید؟ آنجا    درای، دائماً ردهاین سه سال و خطول   در  :ن
  . نه. نه  :ش
   ؟ بودیدتردددر   :ن
  . شد انجام میآنجا    در بایدها حرف، کار تحقیقاتی و تدریس و بازدیدها و این هرحال بهولی . بله  :ش
  ؟  چی بود درمورد تان را بپرسم که شود موضوع رساله می  :ن
 لیسانس فوقدنباله کار . رویج بود که یک موضوع مشترک بودم آموزش توسعه و تها سالموضوع ر  :ش

را چیز   همهمنتها خیلی وسیعتر، چون آنها. آن بوددنبال   بهریزی بود و این هم تقریباً ترویجم بود که برنامه
  . بود  می موردتوجه مسائل مربوط به عمران روستایی و توسعه روستایی بایدکل. دیدند وسیع می

  کتر حسین ملک با داتاقی هم
بار  قبالً، چندین.  و وقوع انقالب اسالمی در ایران57رسیم به سال  رویم جلو تا می  مییواش یواش  :ن
یعنی در اواخر حکومت شاه و آن فضای باز . ای داشتید به آمدن مرحوم دکتر حسین ملک به ایران اشاره

 ازجمله .کرده و فرهیخته به ایران آمدند حصیل هویدا اعالم کرده بود و جمعی از افراد تعباسسیاسی که امیر
شود ارتباط کاریتان را با  می. ترین آنها ظاهراً در بخش کشاورزی همین مرحوم ملک بود یکی از شاخص
  بود؟ جور   چهایشان بفرمایید که

بودن با معاونان وزارت  ای دانشکده همعلت   بهمن خدمت شما عرض کردم که حسین ملک  :ش
ای دیگر، از گذشته با همه اینها آشنا  عده روزها مثل مهندس میرحیدر، مهندس امیر پرویز و کشاورزی آن

دلیلی، ایشان را که هر   بهحاال.  در دانشکده کشاورزی کرج درس خوانده بود1320در دهه  اینکه برای. بود
 دری دربه ها سالاز    پسکیبا خلیل ملبودن  اش و برادر عقاید سیاسیعلت   بهیک تبعیدی و یا یک فراری بود،

یی مشغول کارش بکنند، جا  یکخواستند میو وقتی هم که . به ایران آوردندهرحال   بهبه وطن دعوت کردند و
به این . بودند آنجا دیدند لیسانس کشاورزی دارد، قبالً سابقه کار در وزارت کشاورزی داشته و دوستانش هم

  کار من در دفتر تمرکز تحقیقاتمحلد و درست آوردند به دالیل ایشان را به وزارت کشاورزی آوردن
شناسی  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی فعلی دراوین واقع در طبقه سوم ساختمان موزه حشرههمین   در

  . نشاندند و در اتاقی که من بودم، ایشان را
  . اتاق شدید یعنی هم  :ن
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 و فیلسوف و متفکر حال درعینمردی محترم و . فشپیرمردی با ریش بلند تا سر نا. اتاق شدیم هم  :ش
 مهندس همان ایام  دراًاتفاق. آمدند سراغش می  به مرتببعد هم دارای معاشرینی مثل احسان نراقی و اینها که

ی در همین دفتر و در مدت بهروش هم که تازه از مأموریت فائو بازنشسته شده و به ایران آمده بود، لدینضیاءا
  .  ما همکاری داشتهمین مکان با

   ؟یعنی با آنها ارتباط داشت  :ن
 ها  ساعت آنجاآمد  میاصالً. آمد دکتر حسین ملک میسراغ   بهدارم که دکتر نراقی بارهایاد   بهبله،  :ش

حاال کسب فیض از همدیگر بود یا تجدید خاطرات . کردند نشست خدمت ایشان وبا هم صحبت می می
گونه   ساده و درویشبسیاربسیاربعد هم دکتر ملک زندگی . دوستش بودهرحال  بهکه   چوندانم،  نمیدوستانه،

 اش در یک اتاقی در طبقه دوم رستوران مؤسسه که با خانم فرانسوی. شد داشت که اصالً آدم باورش نمی
  . کرد  میی مثل یک انباری بود، زندگیمدت یک

 کرده بود که قسمت خواب بندی با تخته قسمتخودش را   آنهمین اتاق کوچکی را که به او داده بودند،
بود که دفتر ما لوازم اداره را با هایی  های جعبه ها هم تخته از هم جدا باشد و این تخته و آشپزخانه  و پذیرایی 

اش را با  ها را به ایشان بدهیم تا بتواند خانه های جعبه او از ما خواهش کرد که این تخته. وارد کرده بود آنها
 دیدند یواش یواشبود و بعد  آنجا یمدتشخصیتی بود که جور   این.بودجوری   اینیعنی. بندی کند  تقسیمآنها

 خواهد و دکتر عجمی هم آید و بیشتر تحقیقات اجتماعی می ایشان با تحقیقات کشاورزی جور درنمی
 ش بود، ایشان را بهر زیرنظریزی وزارت کشاورزی بود و مؤسسه تحقیقات دهقانی هم معاون برنامهموقع   آن

ولی خودش دیگر در . در مؤسسه بررسی آفات بودجا   همانباز در اینکه  مسکنش مثلمحلالبته . بردآنجا 
و تا ها   وصنعت کشتاش را شروع کرد با  کرد و تحقیقات میدانی مؤسسه تحقیقات روستایی و دهقانی کار می

  . کشاورزی و روستایی ادامه دادهای  قات خود در زمینهانقالب ایشان به تحقیاز   بعدچند وقت هم انقالب و

  کرج  نمایشگاه دائمی کشاورزی در بزرگراه تهران
کرج واقع بود و ظاهراً سابق بر این جزء  ـ پیشینه نمایشگاه کشاورزی که دراتوبان تهراندرمورد     :ن

اتی دارید؟ اطالعداد، چه   میشاننصب بود، این را ن آنجا مایملک سازمان ترویج کشاورزی بود وتابلویی که
ی برای ارائه خدمات آموزش محل عنوان به آنجا ی شما در سازمان ترویج، ازکلچون ظاهراً در دوران مدیر

  . کردید استفاده میمردم   بهمیدانی
 در سازمان ترویج برای آشکاریهای  فعالیتدیدم   بود که می1351کنم که از تابستان سال  فکر می  :ش

خدمت شما عرض کردم که در بار  شاید هم یک. انجام است درحال محلد نمایشگاه دائمی در آن ایجا
 انگلستان 1شو ای حضور داشتم که طرح آن نمایشگاه را یک شرکت خارجی شاید به اقتباس از رویال  جلسه
دادند و من   بهکهآمدنم از دانشگاه شیراز سمتی از    بعد اینکهبرای. مطرح کرده بودند آنجا  کرده وتهیه

___________________________________  
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و در . یک مقداری در حاشیه نگه دارند، پست کارشناس تزیین نمایشگاهها بوداصطالح   بهخواستند مرا می
  . به این مناسبت حضور پیدا کنمای  این سمت فرصتی پیش آمده بود تا در جلسه

ه چهار سال بود سموقع    آندیدم، شاید میآنجا    درکردم و آن طرح و نقشه را من گوش میطورکه  آن
 اینکه برای. اینها روی این موضوع کار کرده بودند 40 دههیعنی از اواخر. که روی این طرح کار کرده بودند

این نمایشگاهی هم که اآلن در اراضی شمال . نمایشگاه دائمی کشاورزی الزم استهرحال   بهدیدند که می
همان  ارجی نداشت و اگرنمایشگاهی بود،شرقی اوین و خیابان سئول و آن طرفهاست،آن وقت وجود خ

ای دیگر،  آید در جلسه یادم می. شد  در میدان جاللیه بود و بعداً در جاهای دیگر تشکیل می35نمایشگاه سال 
ریشه داشته است، مهندسین کار   اینهمه بدانند که چقدراست   الزمی آن زمان بود کهها بینی پیشباز هم از 

در سازمان ترویج آمده ای   به جلسه50دههی اوایل ها سالهمان   درشگاه دائمیمشاور خود این طرح نمای
شرکت دیگر آمده بودند یک   بهمتعلقیک کسانی هم مهندسین مشاور، هم خارجی و هم داخلی و . بودند

گفتند که   میشرکت دیگر که مهندسان مشاور نمایشگاه کشاورزی بودند،.  متروی تهران بودندطراحکه اینها 
 نمایشگاه عنوان تحت اینجا خواهید مترو را به کرج بکشید، باید برای این جایگاهی که ما در شما که می

آیند و بازدید  می اینجا دائمی کشاورزی داریم، ایستگاه بزرگی درست بکنید که هزاران نفری که با مترو به
  . کنند، بتوانند از این ایستگاه استفاده بکنند می

. شود، هم نبود  میقراری که اآلن دیده بهلی صحبتی از توسعه زیاد ورزشگاه آزادی خیموقع    آنشاید
کارخانه ایران موقع    آنشاید. چنین تأسیسات وسیعی وجود داشته باشدموقع    آنآید که اصالً من یادم نمی

کرده بود و گسترش پیدا نجوری   اینگسترش به آن طرفها پیدا نکرده بود، یا بود ولیجوری   اینخودرو هم
های هوایی  باید برایش ایستگاه مترو و پل. ی بود که برایش برنامه داشتندخاصاین اراضی نمایشگاه، اراضی 

 مردم به نمایشگاه داشتند که من اآلن وآمد رفت وسیعی برای سهولت بسیاربسیارهای  نقشه. شد درست می
  . ها را برای آنجا کشیده بودند ر که آن نقشهجو بینم، آن  استادیوم آزادی هم نمیبرای حتی  راکدام هیچ

بعد در تشکیالت ما هم یک رئیس قسمت نمایشگاه بود که کارهای نمایشگاه دائمی کشاورزی را دنبال 
یک وقت در سمت جنوبی . دادند  بخشی از کار را انجام می هرسالادامه پیدا کرد وجوری   همیناین. کرد می

یعنی یک . دند، دفتر اتاق نگهبان و ساختمان دفتر صحرایی درست کردنداین قطعه زمین وسیع دیوار کشی
  ستادی سازمان ترویج در تهران منتقل بشود و برودمقرزمانی صحبت این بود که قسمت نمایشگاهها از 

  . مستقر شوندآنجا    درتدریج  بهمحوطه نمایشگاه دائمی در نیمه راه تهران به کرج وهمان   در
   ؟یکی فیزلحاظ به    :ن
را کشت  آنجا تا سال انقالب چندین هکتار اراضی. مستقر باشندآنجا    دربروند و آنجا اصالً. بله  :ش

خیلی . چاه آب زده بودند. هم موستان و هم نهالستان و قلمستان نمایشی درست کرده بودند. کرده بودند
انقالب، دائم در از    پس مدیریت خودما هم در دوره. انجام داده بودندآنجا    درکارهای عمرانی و ساختمانی

 اگر کسی اینموقع    آن اینکهبرای. حرف بزنیمآنجا  درمورد فکر بودیم که گشایشی بشود و ما جرأت بکنیم
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آید که یکی از همکاران خودمان در سازمان ترویج، که   میمن یادم. بود کرد،خیلی بد  می راها صحبت
 محل هایی را که در گفت که ما تصمیم گرفتیم چمن  میکرد،  میخودش را از نیروهای انقالبی قلمداد

ی آن گندم جا  بهخواهیم در تهران کاشته شده است، شخم بزنیم، چون می) آسیایی( یالملل بیننمایشگاه 
در .  هم ما استفاده کردیم58شد و در سال   میبرگزار آنجا  یک دفعه هرسالنمایشگاه آسیایی که. بکاریم

خواهیم  آالت و تیلر بدهید، ما می گفت که ماشین اش چمن بود، ایشان آمده بود و می  همهها جلو آن سالن
 شرایطی که یک نمایشگاه موجود راچنین   یکحاال در. یش گندم بکاریمجا  بهها را شخم بزنیم و چمن
رنامه بگوییم که به آن کارشناس و کسان دیگر و سازمان براحتی   بهتوانستیم خواستند خراب بکنند، ما نمی می

حرف بسیار . کرج را درست بکنیم ـن  نمایشگاه دائمی کشاورزی موجود در اتوبان تهرامحلخواهیم  ما می
  .  به ضرر و زیان سازمان ترویج تمام بشودمعینیی بود و ممکن بود که خیلی بیشتر از حد جا بهنا

. گیری کنیم پیآنجا    درنمایشگاه دائمی را اندازی  ما نتوانستیم ساختمان و راه58این بود که در آن سال 
های خیلی خوبی داشت که تمام را روی  کردیم، چون موستان  می فقط از آن ساختمان و تأسیساتش استفاده

کاشته  کرده و نهال کشی زده و سیم  قبالً پایهها، ی توسعه تاکستانها طرحاز محل . داربست درست کرده بودند
خدمت شما عرض طورکه   همانو. دادند درست کرده بودند و نهال پرورش مینهالستان و خزانه  و چند

را  آنجا کردم، آقای مهندس رسول فرهاد،کارشناس باغبانی سازمان ترویج هم، خیلی از این کارهای باغبانی
  وآوردند جلو پارک الله شروع کرده بودند و میآنجا    دراین بود که کار تولید نشا را هم.کرد  میسرپرستی
  . دادند  قرار می  عامّه مردم با قیمت بسیار ارزاندردسترس

   ؟کردند  میعرضهمردم   بهپارک الله درمقابل کردند و  میتولید آنجا یعنی نشا را  :ن
خیلی هم مردم . کردند آوردند و عرضه می های پالستیکی کوچک می نشاها را در گلدان. بله  :ش

 هرکس .شرکت در آنها هم هیچ شرطی نداشت.داشتیم آنجا  باغبانی همیها کالسبعد ما .کردند استقبال می
توانست برود به  داوطلبانه می. را یاد بگیرد» شکمی«یا » تی«یا » اسکنه«مثالً پیوند آنجا    درتوانست می

  . بروند آنجا ی باغبانی بهها گونه آموزش  اینتوانستند برای چون آزاد بود و همه می. نمایشگاه کشاورزی
مالحظات هرحال   بهخواستم در آن زمان انجام بدهم که  میکردم و یکی از کارهایی که من فکرحتی 

آنجا مثالً  اعالم هم بشود، این بود که تصمیم داشتم روزهای جمعه در حتی وضع موجود اجازه نداد که هرگز
 و قشنگی خرممحل سرسبز و جا  آنچون. هایشان همه بیایند گردهمایی همکاران را برگزار بکنم که با خانواده

ی مختلف آموزشی برگزار کنیم ها کالسآنجا    در اینکهبگذرانند و همآنجا    درهم بیایند یک روزی را. بود
ها فراهم کنیم که بازی کنند که با جوّی  خواهد، آموزش ببیند و امکاناتی هم برای بچه دلش می هرکس که
  . کرد  کارها را نمیآمده بود اصالً کسی جرأت اینوجود   بهکه

طالقانی رحلت  …ا شنیدیم که حضرت آیت یی که من در فکر این چیزها بودم مثالً میها  وقتیعنی یک
مثالً امروز که تشییع . دیگر اصالً آدم در این حال و هوا نبود. خورد میهم   بهها کرده است، دیگر همه برنامه

روزهای بعد هم . تفریح بکنیمخواهیم  و می آنجا ایتان بیاییده با خانوادهفردا   ما بگوییم که پسایشان بود،
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ولی .  باشیمها موضوعتوانستیم دنبال این قبیل   نمیبنابراین خیلی. آمد  میهمیشه حادثه پیش. جور همین
  . فکرش وجود داشت

اش باقی ماند و حفظش کردیم و این کارها و این   آن نمایشگاه، تا من بودم اراضیهرصورت  در
 .ی باغبانی را در محل دائمی نمایشگاههای کشاورزی در راه کرج داشتیمها آموزشها و بعضاً هم وآمد ترف

  . هم نظری به آن نداشتکس  هیچ
 داشتند ولی چون ساختمان و اطالعی مختلف از طرح نمایشگاه ها شکل  بهبعد از آن، وزرای کشاورزی

 یواش یواشی به آن نکرد تا توجههم کسی خیلی ی نداشت، در زمان جنگ  مهمتأسیسات خیلی مفصّل و
  . گرفتندرا   آنشروع شد و یک بخشی از اراضی

  منظورتان دانشگاه تربیت مدرّس است؟   :ن
 بعد، یکی از وزرای کشاورزی بدون. دانشگاه تربیت مدرّس،دستگاههای دیگر گرفتنداز   قبلنه،  :ش
 را یکی از دستگاهها برای یک منظور خاص در زمان فکر بکند که حاال که قسمتی از این اراضیاینکه 

 روزه بخشی از شبه و یک مشورتی بکند، یک اینکه بدون. جنگ گرفته است، الاقل این طرفش را حفظ بکند
  . به دانشگاه تربیت مدرّس واگذار کردرا  آن

 ر باشدکهرا ما فکر کرده بودیم که مرکز نمایشگاه دائمی ترویج کشاورزی کشوآنجا که  درحالی
کارشناسانمان هم برای آموزش و هم برای دیدن و هم . داشته باشیمآنجا    در نمونهصورت  بهرا ماچیز  همه

خصوص   بهشود و شود یا در مملکت ساخته می ی که واردمملکت میآالت ماشینبرای نمایش انواع واقسام 
 به دستگاههای مختلف به تکه تکهرا اش  ولی متأسفانه وزرای مربوط همه. بروند آنجا ی آبیاری بهها سیستم

  . ثَمَن بَخس منتقل کردند
  اآلن از آن نمایشگاه چیزی باقی مانده است؟   :ن
  . کنم، هیچی نیست نه فکر نمی. کنم فکر نمی  :ش

  ترویجیهای  حوزه
 چه تسهیالت و امکاناتی داشتند و شما چه اقداماتی برای. چه سطحی بود های ترویجی در حوزه  :ن
  دادن به اینها کردید؟  سامان

  های ترویجی ما درگذشته و از ابتدای ترویج به این صورت بود که روستای بزرگی را حوزه  :ش
این چند تا روستا از . نامیدیم که مرکزیت داشته و چند تا روستای اقماری هم داشت، یک حوزه ترویجی می

بگیرید  درنظر ای مثل همدان را شما حاال منطقه. سیدر  میشد به ده تا بیست روستا هم روستا شروع می 5-4
تقریباً . و هم مرز با زنجان یا قزوین و آوج، منطقه دَمَق است آنجا که یکی از مناطق دوردستش در شمال

دانم شاید  گویم نمی  میاین تعداد روستا که. تعداد زیادی هم روستا اطرافش بود. حالت مرکز دهستانی دارد
گذاشتیم نیاز تمام این روستاها را برآورده  میآنجا    دری که ما مروجیک. پانزده روستا هم بود ـ بیشتر از ده
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اداره کشاورزی و یا نماینده وزارت کشاورزی یا نماینده دولت در آن منطقه بود و  درحقیقت یا. کرد می
  .  خودشارک  به هم با اتّکا کرد، همه را اداره می آنجا خیلی از امور مربوط به کشاورزی

 رفت، ماشین هم نبود یا جایی را که دوردست و محروم بود، راه نداشت، باید پیاده میچنین   یکیعنی ما
مثالً حوزه ترویجی دمق در . گفتیم  ترویجی می توانست برود، یک حوزه  میاگر هم بودفقط لندرور وجیپ

  .شهرستان رَزَن استان همدان
  ؟د در هر حوزه مستقر بو مروجفقط  :ن
  .مستقر بودآنجا    دریمروج  :ش
  یعنی کارمندهای دیگر نبودند؟  :ن
 ای هم ولی ممکن بود که مدرسه.  نداشت مروجازغیر   به که کسی را وزارتخانهالبته در آن دوران،  :ش

 بود و او  مروجنبود و فقط همانکسی   هیچولی از وزارت کشاورزی، باشد و آموزگاری هم باشدآنجا   در
 کرد و  بود که اعالم می مروجنیاز دامپزشکی داشتند، این یعنی اگر. کرد را اداره می آنجا  امورهم تمام

ی را انجام کوب مایهبیاید و  آنجا کردکه به کوب و دنبال می یا کمک دامپزشک مایهرفت سراغ دامپزشک  می
  . دیگر از این قبیل امور بود هرچه یا آفات و امراض گیاهی و. بدهد

از آن .مثالً در آن منطقه، دمق را داشتیم، از این طرف دَرجَزین را داشتیم. زیاد داشتیمها  ین نمونهما از ا
آیید جاهای مختلف مثل تَجَرَک را داشتیم   پایین که میطرف  بهطور همین. طرف، رزن و خُمیگان را داشتیم

مناطقی چنین   یک همیشه هم درداشتیم وآنجا    در بنامی هم مروجیک حوزه ترویجی بود و یک هرکدام که
ای  هم کار سادهمردم   بهییجوابگونیاز به آنها زیاد بود و  اینکه برای. های ما مستقر بودند  مروجشاید بهترین

  مروجآن.رفتند آنجاها  به مروجبعداً دو سه نفر سپاهی هم برای کمک به. بتواند انجام بدهد هرکس نبود که
 حتی را احاله به اینها کرد و خودش دیگر در نقش یک سرپرست ترویج یا خیلی ازکارها یواش یواشهم 

انحالل سپاه ترویج، همه از    پسکرد و در این شرایط کار میآنجا    در مانندی- رئیس اداره کشاورزی
وضعش آنجا    در کشاورزی منطقه تک مانده بود و به این ترتیب، مرکز ما مروجهایش رفته بودند و زیردست
هایی شروع کردند و یک خانه ترویجی هم  حوزهچنین   یکدربعد  به 40 دههشاید از نیمه. شد خراب می

  .درست کردند
  ؟یعنی ساختمانی درست کردند  :ن
یک سالن بزرگ و تراسی در جلو جا   همهخانه ترویج ساختمانی بود که نقشه تیپی داشت،. بله  :ش

 بود، یک اتاق دیگر  مروجیک اتاق برای اسکان. تاق بوداین تراس متّصل به آن سالن در وسطِ دو ا. داشت 
 چید و میز کارش و سالن هم برای جلسات و نمایشگاهی بود که تمام ابزار و اسبابش را می دفترکار هم برای

 مستقر دفترکارخواست در آن سالن نباشد، در این  ی بود که اگر میدفترکاراتاق آن طرفی هم . بودآنجا   در
تعدادی در . شد  مترمربع بود اعتبار این ساختمان از سازمان برنامه گرفته می90کنم که حدود  میفکر . شد می

  .خیلی خوب بود. دادند ین را در آنها اسکان  مروجشد و جاهای مختلف ساخته 
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بنابراین در خیلی از . نصف این ساختمان را برای سپاهیان ترویج درست کردند درواقع بعداً عین این و
ی برای مسکن و محلیک . خوب بودهرحال   به. ما ساختمان ترویج داشتیم و ساختمان سپاهی هم داشتیمجاها

ولی . امکانات و تسهیالتی داشتچنین   یک ما بنابراین حوزه ترویجی. کرد مأوایشان بود وخیلی کمک می
های جدید را  بزار و نهادهی بود سازمان ترویج اهر ترتیب  به هرسالخیلی خوب بود، این بود کهکه   چیزییک
از قبیل .موتوری نبود خورد و  میدرد  بهها همان وسایل دستی بود، که این اسباب و ابزارو نهاده. کرد  میتهیه

 که مدرن و ها  داسانواع وسایل دستی و انواع و اقسام، ی باغبانی، وسایل واکسیناسیونها قیچیانواع و اقسام 
 یک  مروجکردند و همیشه دفتر  میتهیهنشریاتی . کردند درست میکلکسیون بذر و آفات . خوب بود

  . چیزهایی داشت که واقعاً برای مردم دیدنی بود
تلویزیون و موقع    آن. سینما سیّار هم داشتیم که برایمان خیلی جالب بودفعالضمن این، ما یک سیستم 

بنابراین وقتی ماهی .  بودها استاناکز  و مرها شهرستاناگر هم بود برای مردم عادی در . این وسایل نبود
 بود  های هر شهرستان  چهار شب در حوزه-آمد، سه مان می گذاشتیم و سینما سیّار به منطقه دفعه برنامه می یک

 ی ترویجی، واقعاًها فیلمهای نمایش  شب. آموزشی کشاورزی داشتی ها فیلمو در چند حوزه نمایش 
آمدند   که هنوز هوا تاریک نشده بود، میبعدازظهر  از ساعت پنجها ایی روست. مردم بودوسرور های جشن شب

 سخنرانی  مروجشدند و آقای کردند و مردم جمع می نشستند و اینها هم موزیکی پخش می و در میدان ده می
ی فنکردویک فیلم   میییها  صحبتآمد، سینما سیّار میبا    همراهبصری هم کهو کرد و کارشناس سمعی می

 گرفتند و روزهای بعد دادند و خیلی برای مردم جالب بود و از آن یاد می  مییلم تلقیح گاورا نشانمثل ف
کردند که برای دوشیدن شیر دیدی که   میمثالً برای هم نقل. کردند  می درباره موضوعات فیلم صحبتمرتب

به گاو جوری   چهظرف شیر را شست،جوری   چهضدعفونی کرد،جور   چهچطور پستان گاو را تمیز کرد،
اند و حاال آنچه را که یاد  داد که اینها یاد گرفته یعنی نشان می. تمام اینها برای مردم داستان بود. آب داد
  ما بود دراختیار یعنی سرویس سینما سیّار هم. هم ما داشتیمرا   این.کنند برای همدیگر تعریف میاند  گرفته
گرفتند و  ی تازه از جاهای مختلف میها فیلمیعنی اینها . ی هم بودفعالوضع . کردیم استفاده میموقع   بهکه

  . دادند نمایش می

   داری خانهین  مروجسرگردانی
  . سراغ دارید، بفرمایید50دههی ها سالی را از ذکر قابلچنانچه خودتان موارد   :ن
سبتی وزارت آبادانی  چه منادانم به نمی ها سالهمان    در اینکهالّا. رسد نظرم نمی ای به من مطلب ویژه  :ش

منتقل شده  آنجا داری ما بودند و به در حوزه ترویج خانهکه   کسانیوضعیت داده بود و تمام آنو مسکن تغییر
 ما شده بود وزارت کشاورزی و  وزارتخانهزیرا.  به وزارت کشاورزی برگرداندنددوبارهبودند، اینها را 

یک .  باید دوباره در وزارت جدید متمرکز گرددداری خانهر کرد که کا  میعمران روستایی و دولت فکر
این بندگان خدا شغل و پست نداشتند و . داری درست شده بود ین خانه مروجوضعیت نامناسبی برای
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مأمور بهداشت مدارس که   کسانیمشکلی داشتیم و اینچنین   یکی اخیر کهها سالمثل این . سرگردان بودند
  . مشکالتی داشتندچنین   یک همداری خانهین  مروجدر آن زمان. ی قبولشان نداشتبودند، ولی وزارت بهدار

شاید یک  اینکه خصوص هب .داری مادرست شد مشکالتی برای نظام ترویج خانهچنین   یکیعنی
های فرهنگ  از انقالب کشید که اینها را تماماً از وزارت آبادانی و مسکن به خانهبعد   بهاش هم مقداری
انحالل از    بعدهای فرهنگ روستایی هم خانه. ی سهامی زراعی بود، داده بودندها شرکت که جزو روستایی
 چکار دانستند که اینها نمی. کاله مانده بود رفته بود و باز هم سر اینها بیبین    ازی سهامی زراعیها شرکت
  . کردند قبولشان نمیدام ک هیچنه وزارت آبادانی و مسکن و نه وزارت کشاورزی و عمران روستایی . کنند

.  سازمان عمران روستایی که درست کرده بودند و جزئی از وزارت کشاورزی بودنام  بهجایی بود یک
چنین   یک. نیستداری خانه ترویج نام  بهچیزیچنین   یکگفتند که ما اصالً در تشکیالتمان آنها هم می

کنیم که خیلی  ر یک واحدی آمد که ما فکر می یکی از معضالت سعنوان  بهآید مشکالتی بود که یادم می
داری یا سازمان تدبیر خانه یا تدبیر منزل را بازسازی  خواهند آن ترویج خانه  مییشکل  به بود و اآلن هممؤثر

 االصول علی توسعه ریزان ان و برنامهگذار سیاست شاید به این سبب که –اند   نشدهموفقبکنند ولی هنوز هم 
   ! و نهادهایی از این قبیل ندارندداری خانهادی به ترویج شناخت و یا اعتق





  انقالباز   بعدترویج و آموزش و تحقیقات کشاورزی

  
  ی سازمان ترویجمدیرکلانتصاب به 

، همان تغییرات مدیریتی ذکر قابلین مورد اولرسد که  مینظر   بهانقالب بپردازیم،از   بعداگر به وقایع  :ن
درست . ی سازمان ترویج کشاورزیکلمدیرسمت   به ترویج رخ داد و انتصاب شماباشد که در سطح سازمان

  کنم؟  عرض می
که   وقتیکار خودم در مرکز اسناد و مدارک علمی تحقیقات کشاورزی بودم تاهمان    دردیگر من،  :ش

طی نیست دیدم که شرای می. کردم شد که به سازمان ترویج بروم و من هم قبول نمیمن   بهمراجعات زیادی
 آنجا  تغییرات بود و هیچ دورنمایی نبود که بگوییم اگر به اینکه هرروزبرای.  واقع بشویممؤثرکه ما بتوانیم 

 میل رغم  به، هرحال بهولی . ی را انجام بدهیمخاصتوانیم یک کار  شود و ما می رسیدیم یک ثباتی ایجاد می
. ابالغ شدمن   بهوزیر کشاورزی بودموقع    آنکه ایزدی محمد علیمن، یک روز دیدم که حکم آقای دکتر 

  .معاون امور زراعت بود و سازمان ترویج در حوزه معاونت ایشان بودموقع    آنآقای مهندس منیعی هم
  علی منیعی؟ عباسهمین آقای مهندس   :ن
شرافی آقای دکتر صدراال. ایشان بود زیرنظر علی منیعی و ترویج هم در آن دورانعباسمهندس . بله  :ش

  . معاون مالی و اداری وزارت کشاورزی و عمران روستایی بودموقع    آنهم
  ؟دکتر صدراالشرافی دانشگاه تهران  :ن
مهریار صدراالشرافی استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران  سیددکتر.بله  :ش

 کشاورزی در کابینه دکتر جمشید  وزیرعنوان  به احمدیاحمدعلیهم که در زمان وزارت آقای دکتر 
مجبور شدم و پذیرفتم و به سازمانی رفتم که رکن هرحال   به. بودند وزارتخانهآموزگار، معاون مالی و اداری

  . ی افزایش تولید بودها طرحاش  اساسی
  . ی سازمان ترویجکل دقیقاً کی افتاد؟ یعنی انتصاب شما به مدیراتفاقاین   :ن
  . بود1358 اهشهریورماین در   :ش
   موسوی بود؟ الدین  ترویج همچنان آقای کمالکل ماه مدیر8- 9یعنی در این   :ن
ی سازمان ترویج، در کلمدیراز    قبلآقای مهندس نکویی. آقای مهندس مرتضی نکویی بود. نخیر  :ش

5
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 الدین  موسوی کردند، چون کمالالدین  بعد ایشان را جانشین آقای کمال.  کشاورزی بودکلگرگان مدیر
  . موسوی رئیس صندوق عمران مراتع شده بود

   ؟ آنجایعنی رفته بود  :ن
 از بعد و ترویج بود آمده هم نکویی مهندس و صندوق بود رفته موسوی مهندس انقالب از قبل از  :ش

 .کردم شروع را کارم هم من و گذاشتند ایشان جای مرا هرحال به .بدهند تغییرش خواستند می هم انقالب
 مسئله بودیم، فشارش تحت هم اول روز همان از که روز آن در ما یها فعالیت بزرگترین از یکی که الیدرح

 باید نباتی سموم و کش علف و شیمیایی کود و بذر تُن هزاران حتی یا صدها شاید .بود تولید افزایش یها طرح

 یناول چون .شد می توزیع ها شهرستان رد تا کردیم می ونقل حمل کردیم، می انبار خریدیم، می گونی خریدیم، می

 و سموم بذر، تدارک و تهیه .رساندیم می مردم به موقع به را خدمات این باید ما که بود انقالب از بعد سال
این ترویج  که پذیرفت نمی ما از کس هیچ دیگر اینجا یعنی، .دادیم می انجام درست باید را اینها همه ،ها کش علف

انقالب هم شده بود، مملکت هم عادت کرده بود، . دستگاه بود برعهده ای بود که وظیفه. کند را منحرف می
 شده اصالحمثالً فرض بفرمایید که ما از چندین شرکت بزرگ که گندم . مردم هم عادت کرده بودند

  ؟  کنیم ونقل حملرا ها  این نهادهجوری   چه.خواستیم توزیع کنیم، گونی نبود کردیم و اآلن می خریداری می
  ی افزایش تولید؟ ها طرحبرای   :ن
کم داشتیم، یا پول داشتیم و موقع   بهپول. یعنی اینها دغدغه روزانه ما بود. برای طرح افزایش تولید  :ش

 بود که از پول ما بگیرند و کار  وزارتخانهتوانستیم خرج کنیم ولی دستگاههای دیگر پول نداشتند، فشار می
خودم هم یک عقایدی داشتم، تغییر  اینکه ضمن. درگیری داشتیم مرتباین بود که. آنها را راه بیندازند

  . اینها را هم داشتیم. کردیم باید درست میهایی  دادیم، برنامه  باید میمشی خطدادیم، تغییر  سازمان باید می
ین نمایشگاه ایران اول. دی کشاورزی را راه بیندازیالملل  بینگفتند که نمایشگاهبار  یناولهمراه با این، برای 

ش هم همواره مسئولحاال بعداً بازرگانی شد و . ی کشاورزی بودالملل  بینانقالب، نمایشگاهاز    پساسالمی
این . خواهیم برگزار کنیم ین نمایشگاه را ما میاولانقالب از    بعدحاال. وزارت کشاورزی و سازمان ترویج بود

 .یت بود که ما داشتیممسئولپس این هم یک .  قبلی فرق بکندهم باید شکل و شمایلش با نمایشگاههای
  . دار، کابینه آقای بازرگان هم سقوط کردوگیرهمین   در

  شما تشریف آوردید، دولت سقوط کرد؟  اینکه از   پس دیگر،عبارت  بهیعنی  :ن
چه حوادثی دارد خوب حاال مالحظه بفرمایید که . النه جاسوسی را هم گرفتند. بله، ولی نه بالفاصله  :ش
 و به  وزارتخانهرفتند در یک کسانی می. یک نحوی درگیری بود ما به هم در سازمان  هرروز.افتد  میاتفاق

در انبار سازمان ترویج عکس شاه پیدا شده  دادند که  میانجمن اسالمی و یا دیگر نیروهای انقالبی گزارش
  . باید جوابگو باشدمدیرکلحاال ! است
  ؟  ازمان ترویجدر انبار س  :ن
  . انبار سازمان ترویج، بلی  :ش
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و ها   و کتابخانهها انتشاراتیگشتند، در آن زمان و در داخل انبارهای  وفور می اگر اینها بهکه  درحالی  :ن
  .بودجا   همهعکسهاگونه   اینکتب و نشریات موجود، از

شود که در  بعد عرض می. گ و مارکبود برای چسباندن اَنهایی  برنامه. بودجا   همهبود، جا همه  :ش
که برای  کلی شد، حاال بعضی از مدیران از تهران هدایت میچیز   همهمتمرکز بود ومان  ، ما سیستمها استان
کردند و خودشان  میل خودشان رئیس ترویج ما را عوض می رفتند و رأساً به شدند، می  می انتخابها استان

  . گذاشتند رئیس ترویج می
   ؟کردند باید از شما استعالم میکه  لیدرحا  :ن
ما هم واکنشمان این بود که چون خیلی از افراد منتخب ترویجی نبودند و یا . فرستادیم ما باید می  :ش

کردیم و به آنها   نمیاستان نبودند، این انتصابات خودسرانه را قبولهمان    درمقبول اکثریت کارکنان ترویج
. کردیم  نمی نماینده خودمان معرفیعنوان  بهکردیم، آنها را  نمی را به بانک معرفیدادیم، امضایشان  نمیاعتبار

من ، گفتم که آقا، من مجری هستم، اگر قرار است رئیس جدید نماینده من باشد حرف ما هم حساب بود، می
 ین آقا ازحاال ا. طبق قانون هم من باید منصوبش کنم. من باید او را تعیین بکنم. اش بکنم باید معرفی

 کشاورزی شده و بالفاصله هم کلیی، اصالً کارمندی بوده و بدون سابقه ترویجی یک دفعه مدیرجا یک
 اعتبارات ترویج را طلبکردن   هم اختیار امضا برای هزینهاولروز همان    ازرئیس ترویج ما را عوض کرده و

  . داشتیمآنجا    دره مااینها مشکالتی بود ک. به او اجازه امضا بدهمجور   چهمن. کند می
آقای دکتر ایزدی خارج شده بود و دست    ازخانه هم دیگر وزارت. کردیم ، باید با اینها سر میهرحال به

سه روز دست آقای دکتر یحیی نظیری افتادکه از سیاسیون قبلی بود و در آن زمان در سمت معاون وزیر در 
سه روز . وزیری، او هم سرپرست وزارتخانه شده بود  بیامور جنگل و مرتع منصوب شده بود و در سه روز

 شیبانی و شیبانی شد وزیر و ایشان هم یک راه عباسافتاد دست آقای دکتر هم  آن از    بعدبود و دست ایشان
 ایام یکی از اطرافیان جدیدالورود ایشان، که در آن نظر تحتاً بیشتر امور ما باید اتفاقی داشت که خاصو رویه 

  .شد کرد، اداره می  میریبا او همکا
  از نیروهای همراه آقای دکتر شیبانی؟  :ن
ای   تجربهگونه هیچراجع به مدیریت کار کشاورزی و ترویج آن هرحال   بهی بود ولیفعالنیروی . بله  :ش
 و با این نیرو و  وزارتخانهیک کسانی از داخل سازمان ما کانال زده بودند و با. مشکالتی داشتیم. نداشت

  . آفرین بوددردسراینها مشکالتی بود که برای ما خیلی . گرفتند  میگران تماسدی

  خطر انحالل سازمان ترویج
.  سازمان ترویج بودید، بحث انحالل سازمان ترویج بودمدیرکل که 58های شما در سال  از دغدغه  :ن

 شما یا دیگران برای  ازطرفاماتیمقابل، چه اقدحالل سازمان ترویج انجام شد و دراساساً چه اقداماتی برای ان
   حفظ موجودیت سازمان ترویج صورت گرفت؟
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هرحال   به.هیچ مبنایی هم نداشت. شد، هیچ چیز جز شایعه نبود  میاقداماتی که برای انحالل انجام  :ش
 و بازمانده 4 اصلگفتند که ترویج میراثی است از میراحتی   بهی بدخواهها  آدمای عدهفقط یک 
شد،   میپیچید و تقویت  میاش چیست که اگر این شایعه در درون نهادهای انقالبی ست و فایدهها امریکایی

   .شد  میای زیادی برای سازمان ترویج درست البته گرفتاریه
  …خواستم از خدمتتان بپرسم که آیا این فقط در افواه و زبان بود یا اینکه می  :ن
  ای ندارم که بخواهم نشان  یادم نیست و اآلن هم نمونهمن. در بعضی از مطبوعات هم بود شاید  :ش

آمد که  یی هم شاید در مطبوعات میها  وقتدر افواه بود و یکهرحال   به ولی.ام بدهم واقعاً فراموش کرده
ای معرفی بکنند که بله این  عدهیک   بههمین کافی بود که. کردند و این کافی بود برای آن زمان اشاراتی می
. ای بریزند و خودشان ببندند عدهتمام شد یعنی اصالً ممکن بود که یک .  بازمانده آن وقت استسازمان یک

   که از این طرف شد و انصافاًها استاندر خصوص   بهمنتهای مراتب، کار و انجام وظیفه همکاران ترویجی
 58غ از خرداد دری  بیصورت  بهمن شروع شده بود، این بود که ترویجاز    قبلهم کمک کرد و همه هم

تعلیمی به ترویج بدهند یا  اینکه بدون.  نامرئی با جهاد سازندگی شروع کرده بودشکل  بههمکاری خودش را
های   و کمیتهکار  بههای جهاد شروع کرده بودند  بچهکه  هرجا.احساس رقابتی بخواهد بکند اینکه بدون

 هرچقدر های ترویج هم  بچه شده بود، فعالها شان در روستا شان و آبیاری یفنهای  شان یا کمیته فرهنگی
  . توانستند،کمک کردند

 صورت  به داشته باشداطالعکسی  اینکه  که برای بازدید، بدون58مهرماه آید که در شهریور یا  یادم می
تند گفمن   بهیمحل مطلعیناز ای  عده را ببینم،  مروجاینکهاز    قبل رفته بودم،شهر مشکینکنم به  سرزده فکر می

اند دفترشان و دارند برای کشاورزان و  اند و کرده ای گیر آورده های جهاد در فالن روستا، مغازه خرابه  بچه
 رفتم سراغ آنها و پرسیدم که.  رفتم سراغ آنها مروجدیدناز    قبلو به این ترتیب. کنند روستاییان خدمت می

از راننده پرسیده بودند و  اینکه مثلهرحال   بهکنید و سعی هم کردم که خودم را معرفی نکنم ولی چکار می
و دارد خسته نباشید به آنها  آنجا ی هم خوشحال شدند که یک مقام رسمی مملکت آمده است بهکل
  . خواهند کار بکنند و ما باید کمکشان بکنیم یی هستند که میها  آدمکردم که احساس می. گوید  می

کردند که ترویج یک نهاد امریکایی است   میکه دیگران فکر جوری  آنبنابراین، آن احساس بیگانگی و
 یکی این بود که. توجه کردیم چند تا اقدام شایانبعد ما در ترویج ستادی . شد از این طریق خنثی می

 شد بیشتر امکانات سپاهیان ترویج را که  میدرخواستی که از سازمان ترویج درمقابل  رسمیصورت به
در کردستان مقدار زیادی از این امکانات را . جهاد قرار دادیم دراختیار تان کرمانداشتیم در اسدراختیار 

  . دادیم خواست، می می هرجا داشتیم و جهاد درچی    هرضدانقالب آمدند گرفتند و مصادره کردند ولی باز
 در جهاد و رفته بودندراحتی   بهخیلی از نیروهای ما. گذاشتیم می دراختیار نیروهایمان را برای همکاری

بنابراین اصالت خودمان را . از ترویج از تحقیقات هم بود و از آموزش هم بودتنها   نه.کردند داشتند کار می
دانستند که  دیدند و می عمل ما را می رفتار و طرزرساندیم و آنها هم در عمل، اثبات می بهداشتیم به آنها 
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اسمی هم ازش چنین   یکحاال هم که.  روستاییان و مفید و خوشنام در بینمؤثرترویج یک نهادی است 
  . است، پس رهایش کنندجوری   اینگویند  میشود، که چون اند، دلیل نمی برده

. گفتند که این بیوشیمی و فیزیک فضایی همه امریکایی است آید که می یادم می حتی  منها  زمانآن
یع است و شامل یک کشور و رژیم و سیاست اش وس دامنه. ای گفتند که علم، علم است عدهولی بعداً یک 

ترویج یک فعلی است، یک علمی است که دارد انجام . بودجوری   همینما هم درمورد .شود  نمیخاص
البته، انصافاً . اگر یک چیز خوبی است باید انجام بگیرد. دهند  هم دارند انجام میها امریکاییحاال . گیرد می

 سقوط کرد، با آمدن آقای موقت شروع شد که دولت 1358 از سیزده آبان در دوران بحران، دوران بحران ما
شاید .  داشتنیت حسنولی آقای شیبانی خیلی . شدیم  میتارومار نداشت نیت حسندکتر شیبانی و اگر ایشان 

ما از آن حرکتی که من کرده کردن  قرص  برای دلیکی دو روز بیشتر نبود که آقای شیبانی وزیر شده بود،
 نفر دعوت کرده بودم که به تهران آمده بودند در هتل استقالل 500تعداد  م و از نمایندگان کشاورزان بهبود

وزیر بازرگانی را هم بار  یک. آمد و از نمایشگاه کشاورزی بازدید کردبار  ، دو یا سه)هتل هیلتون سابق(
علی عباساشته باشم با آقای دکتر  داطالعمن  اینکه  سرزده و بدونصورت  بهشاولدفعه . همراه خود آورد

  . معاونش بود، آمدموقع    آنزالی که
 که ترویج بدون سرپناه بود، وزیر کشاورزی دولت انقالبی یعنی دکتر شیبانی، ترویج را ها  وقتآن

ترین زمان حیات ترویج  یعنی بحرانی. کرد، موقع انحالل همان وقت بود  می تردیدذرهاگر یک . حمایت کرد
 اینها  هرروز، که آقای شیبانی هم بود، شورای انقالب هم بود،58 شروع شد تا آخر سال 58ه آبان از سیزد

چون ظاهراً . خواستند بکنند، یک کلمه آقای شیبانی کافی بود و اگر می. کردند کردند، تصویب می منحل می
دادند و  ایی که به او میه مقابل گزارش درگفت یا می کرد یا خودش عضوشورای انقالب بود، اگر تردید می

. ولی انصافاً نکرد. شد  می نابودکالًداد، آن نهاد ترویج  کردند گوش فرا می هایی که برای او می افشاگری
کردم که کنار بروم، اصرار عجیبی در ماندن  زمانی هم که من برای استعفا اصرار می حتی .حمایت هم کرد

واقعاً آدم مأخوذ به . تی توانستم امضای موافقت او را بگیرمدانم با چه نارضای  میمن داشت که دیگر من
اگر این آدم نبود ممکن بود که خیلی . آدم زورگویی نبود. درخواست خیلی فروتن بود درمقابل حیایی بود و

  .  خوب کار کردایامدر آن که  است  اینولی حقیقت. بخوردهم  بهچیز   همهراحت
 اصالً .داشت دراختیار زیادی بودجه که بود کسانی جزو خودش که آید می یادم من هم بعدش یا قبلش حاال

 راه را کار این که گفت می و داد می نقد پول بود کمبودی یک هرجا .کرد می حمایت کشاورزی از نوعی به

کار  و ادد می پول نقداً و بخرید موتور یا بزنید عمیق چاه بروید گفت می که آید می یادم من متعدد جاهای .بیندازید
  .  خوب او باعث شد که کشاورزی خیلی ضرر و زیان نبیند نیتش خیلی خوب بود و نیت.انداخت را راه می
  .  ترویجموجودیت بدانیم در حفظ مؤثرباید شخص ایشان را هم  درواقع پس  :ن
 اصالً هک بود کسی ایزدی محمد علی دکتر آقای انقالب، از بعد البته .بود مؤثر بسیار ایشان شخص  :ش

 در آموزش و تحقیق و ترویج به اعتقاد اصالً که دانم می من ولی است نگفته من به چیزی او و بود کار این متخصص
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 زمان او هم البته ما. فهمید که این چی است اصالً کارش این بود و می اینکه برای. اش بوده است بنیان فکری
. کرد بود که پابرجا بود و کسی کمتر تعرّض میوری ج  یکزمان او وضعیت. تحت بحران نبودیمجوری  این
 در وزارت کشاورزی فعالهای   ساقط شد و حمالت به همه جناحموقتبود که دولت بعد   به58 آبان 13از 

اتی هم نداشت ولی اطالعپزشک بود و اصالً اهل کشاورزی نبود و اینکه رغم   بهشدید شد و آقای شیبانی
گفتند، گوش نکند و   می که باعث شد که چیزهایی که به او راجع به ترویجخوب یک اعتماد خدایی داشت

  . کرد  می برخوردنیت حسنبگذارد که این با همان شکل و شمایل خودش باشد و همیشه هم با 
   طول کشید؟ مدتریاست شما بر سازمان ترویج چه   :ن
  .  ماهی طول کشید6شاید حدود   :ش
  . 58یعنی تا اواخر سال   :ن
خواست، آقای زالی هم که  خود آقای شیبانی می حتی کردم، من شدیداً اعتراض می. بله. تقریباً  :ش

گفتم که  من هم می. رفتندکه من کنار بکشم زیر بار نمیوقت  هیچ. خواستند  میش بود شدیداًمقام قائم
. شود آخر نمیجوری   اینکه اینای انجام بدهم و یا من باید یا باشم و یک کار ویژه.  بکنمتحملتوانم  نمی

را گوش نکنید و بگذارید کس   هیچگذارید، دیگر حرف اگر می. کسی اعتماد بکنیدیک   بهشما باالخره باید
 واقعاً. توانستند بگیرند اینها هم هیچ تصمیمی نمی. اگر هم نه، تصمیمتان را بگیرید. ما کارمان را بکنیم

گرفتاری راه افتاده و همه   اینزحمت و باهمه   اینیدم سازمانی که باد من هم می. توانستند تصمیم بگیرند نمی
وقتی . من باشددست   بهشود و حیف است که  میپاره تکهحاال دارد ،  کرده و به امروز رسیده استرشدونمو

گاه   آن و بحران بهتر بتواند برخورد کند، ومرج و هرججوّ مدیریت  من نباشم، شاید دیگری بیاید که در
   .اند رکاری بخواهند بکنند، خودشان کردهه

خواستند موقعیت خودشان را   بودند و بیشتر میها تولیدی سازمان در آن روزها هم افزایش فعالدر بخش 
در آن سمیناری که ما در مهرماه هرحال   بهولی. کردند نحوی تالش مییک   بهاز آنها هرکدام تثبیت بکنند و

ین الیحه مراکز و بعد هم اساسنامه شورای مرکز خدمات اولتشکیل دادیم که  برای ایجاد مراکز خدمات 58
باید   میرا نوشتیم، درآن جا تقریباً وظایف کار ترویج را مسجّل کردیم که در هر واحدی از مراکز خدمات

عمالً و این . گروه هدایت ما یعنی ترویج باید باشد اینکه یعنی. وظایف ترویجی و آموزشی وجود داشته باشد
  .  بودها ترویجیبزرگترین پیروزی ما 

خواستند از ما بگیرند، برای ستاد مبارزه با  مرکز آموزش ترویج کشاورزی کرج را که مرکز ما بود و می
و . ی بود نگه داشتیم و بعد هم دادیم به سازمان آموزشهر ترتیب  بههمرا   آن و یا مقاصد دیگر،مخدرمواد 
خواستند این مرکز را از   می که در سازمان آموزش بودم، باز هم دیگر نهادها65ا  ت63ی ها سالاً در اتفاق

معاونت آموزش سازمان تحقیقات و اختیار   درسازمان آموزش بگیرند که باز هم تالش کردیم و اینک
مرکز کرج برایمان باقی بماند و موقعیت هرحال   بههایی را جور کردیم که برنامه …الحمدا. آموزش است

  . بردنش بودبین    از برایها  تالشتمام اینکه ترویج متزلزل نشود، برای
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  پیوند ترویج و جهاد سازندگی
تمام تالشمان . ، و باید محو بشودها خارجیرسماً شعار این بود که این یک نهادی از اصل چهار است و از 

سال  زمان هم که اواخرهمان    ازو.  شدیمموفق …است و بحمدا موردنیاز این بود که نشان بدهیم که نه، این
 ی استانی به واحدهای جهادها مأموریت داشتم در ها  گرفتارییت ترویج را با همه اینمسئول بود و من 58
 بذر ترویج یواش یواش و المقدور حتی. شود کردم که کار شما با ترویج شروع می  میمتوجهرفتم و آنها را  می

اش  دادند، تقریباً همه های فرهنگی که تشکیل می و آن کمیتهکردن  کار  به شروع کردندها  جهادیرا کاشتیم و
هم اینها آمدند و از من یک خط و خطوطی و یک نوشتجاتی بار  کردند و البته چندین کارهای ترویجی می

ان برای واحدهای جهادیشکه  جایی  آنتا حتی . فکر مستند و علمی را در آنها پروراندیمیواش یواشگرفتند و 
موجود در روستاها را ی ها ساختماندر استان کرمان چون دستشان خالی بود اموال سپاه، و در بعضی جاها، 

  . در اختیارشان قرار دادیم تا استفاده نمایند
کس   هیچآنها که چسبیدند، دیگر.  چسبیدند به ترویجها  جهادیکارها راه افتاد وجا   همهخوشبختانه

 رسالتش را قبول کردند، اصالح کردند و. ها حرفریکایی است و فالن و از این نتوانست بگوید که این ام
معاونت امور اجتماعی که درست شد و بعد شد معاونت ترویج و مشارکت . راههای مختلف را پیدا کردند

  . گردید  می متبلوریواش یواشهایی بود که کاشته شده و  هستهاصطالح   بهآندنبال  بهاش  مردمی، همه
  . ی وزارت جهاد سابقها فعالیتکاشتن بذر ترویج در کارکرد و  درواقع یعنی  :ن
  . در هر استانی و در هر شهرستانی یک کمیته درست شده بود برای جهاد. نبود وزارت اصالً زمان آن  :ش
  . گفتید فرمایید که در تعامالتی که با آنها داشتید به آنها می خوب شما می  :ن
هستند، احتیاج به  اینجا گفتیم این زارعینی که یعنی می. کردیم عمل میهرحال   به.گفتیم بله می  :ش

بایدکمک فکری برایشان انجام بدهید و بعد اگر اسباب و ابزار و لوازمی جوری   این.کمک فکری شما دارند
  .کردیم رسید، کمکشان می  دستمان میکه  جایی  آنخواستند، تا هم می
مردم   بهشدن دادید که راه نزدیک تان این سؤال را بکنم، آموزشی که به آنها میخواستم از خدمت می  :ن

شد، تأثیرگذار  با آنها، آیا در تخفیف تهاجماتی که علیه ترویج میشدن  با آنهاست و همراهکردن  همدردی
  بود یا نه؟ 
همان    ازبخشی همما از درون خودمان، حاال شاید  اینکه برای. خاطر بودهمان   بهاصالً. خیلی  :ش
 که نسبت به سازمان ترویج نظر مساعدی نداشتند و  وزارتخانه بودند یا یک کسانی از درونها تولیدیافزایش 

خواستیم یک کسانی باشند که بگویند نه،  می. گفتند این یک نهاد امریکایی است و باید محو و نابود بشود می
  . هم بودجور   همانکنیم و درست میرا   اینانقالب داریماز    بعدما خودمان. ما اصالً امریکایی نبودیم

 آنکه گفتیم بابا، گفتند که ترویج وزارت کشاورزی یک نهاد امریکایی است، می بنابراین، اینها وقتی می
دهاتی که سواد   بچهبینیم هر جهادگرشان، یک  رویم، می  میجهاد است، تازه درست شده است، در دهات که

حاال شما از ترویج ما . پس این چیز بدی نیست. کند و دارد ارشاد میکردن   کرده به ترویجهم ندارد، شروع
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آن .ولی از آن یکی که جهادی و خودجوش از جامعه روستایی است که نباید بدت بیاید. آید، بیاید بدت می
  . خیلی تقویت شد. یک چیزی است که خودتان درست کردید و این خیلی تقویت شد

راه  درمورد  بند داشت که17-18کنم   میی آمدند ومن یک متنی نوشته بودم که فکرددمتعافراد 
کردم تا برای آموزش و  توزیع میرا   آنداد و  مییابی به روستاییان و نحوه ارتباط با آنها توضیح دست

  .به روستاییان از آن استفاده کنندشدن  نزدیک

  ولید از سازمان ترویجی افزایش تها طرحنافرجامی تالش برای انتزاع 
شما در . ی افزایش تولید بودها طرحشما بحث های  ی سازمان ترویج، یکی از دغدغهکلدر زمان مدیر  :ن

این طرح از پیکره سازمان شدن  شرح مختصری از اقدامات خودتان در آن مقطع اشاره داشتید به اهتمام به جدا
 دارم در اطالعمن که   جاییتا اینکه برای. نداشتپی    در را موردانتظارظاهراً تالش شما نتایج. ترویج
اقدامات شما چه بود؟ و چرا این اقدامات .  از سازمان ترویج منفک شدها طرح بود که این 60ی دهه ها سال

  نتیجه نداد؟ 
 بهرا   آنی کهاولروز همان    ازی افزایش تولید نباید جزو ترویج باشدها طرحالبته این اعتقاد را که   :ش
  . …گفتمرا   ایناسنادی داریم و جلساتی داشتیم و منهرحال   به کردند، داشتم ومتصلترویج 
  . در کتابتان هم مندرج است  :ن
عنوان را   اینیک مقام رسمی بایدهرحال   بهی بعدها سالولی برای . کسی هم گوش نکرد. بله  :ش

م که در آن جایگاه نشسته بودم و سمت مهم ین مقام رسمی بوداول کنم که من ادعاشاید بتوانم . کرد می
 این دستگاه درد  بهکردم که این سیستم  میادعاپرسنل ورزیده و قوی داشتم و چنین   یک ترویج را باکلمدیر
اینها یک کار اعتباراتی را . کارشان با هم سنخیت ندارد اینکه برای. اینها مستقالً باید کار بکنند. خورد نمی

رقابت هستیم و  درحال دهیم و اصالً با همدیگر  میی و آموزشی انجامفنما داریم یک کار دهند و  انجام می
  . شوند  به گوشه عزلت رهنمون میتدریج  بهنیروهای ما را

 این موضوع را حداقل. بنایش را گذاشتم. بنابراین در زمان آقای دکتر ایزدی، بله، این درخواست من بود
 شدند که بله، متوجهو . صحبت کردم، نامه نوشتم. ان خودم پخش کردمیک اعتراض در بین همکاردرحد 

منتها مملکت هم در یک وضعی بود که حقیقتاً در آن . امکان دارد که بگوییم که این جزو ترویج نباشد
 زیر بار وجه هیچ بهبانک هم . چه کارش بکنند. توانستند به حرف من گوش کنند  نمیروزهای بحرانی

  .  نداشتیمها طرحیچ تشکیالتی برای پذیرش ما ه. رفت نمی
کردند در مقایسه با کارکنان ترویج،   می کارها طرحقضیه دیگر، این بود که نیروهایی که در این  یک بعد

 و دانشمندان و کارشناسان با را ها تاجرپیشه و ها بازاری هرحال به و وران پیشه و بازرگانان و تجّار که بود آن مثل
 همدیگر با چقدر شغلی جهت از بگیرید درنظر شما پس .کنیم مقایسه وپرورش آموزش رهیختگانف و استادان

 .بگیرید درنظر هم با بازار اهل با را فرهنگ اهل تمام و ها فرهنگی و ها وپرورشی آموزش شما .داشتند مغایرت
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تقدس عین    دراس میزان،حساب و کتاب و براس روی را چیزی هر که هستند ای سنجیده یها آدم یک ها بازاری
اش در عالم معنوی و آرمانی فکر  همه. در یک عالم دیگر هستند ها  فرهنگیکه درحالی. گویند  میو درستی

ای ترویجی  عدهیک . بودجوری   ایندر سازمان ترویج هم. اینها در عالم مادی، آنها در عالم معنوی. کنند می
 و راهنمایی و جلب مشارکت مردم و شرکتشان در کار و کشتبودند که دائماً برای اصالح روش 

 در فکر ها  تولیدیافزایش درمقابل .ی معنوی خود بودندها  آرمانکردند و دائم در  تالش میها ریزی برنامه
کسی بدهند که قدرت بازپرداختش را یک   بهاین بودند که امسال وام بیشتری بدهند، این وام یا این امکان را

.  وام نداشته باشد، قرارداد وسیعتری ببندند، در این فکرها بودندوسوز سوختدانم  دهد، نمیداشته باشد، پس ب
  . متأسفانه مردم هم همیشه گرایش به قدرت دارند. آمدند اینها اصالً با همدیگر جور درنمی

فتند، وقتی گر  قرار میتأثیر تحتنتیجه این بود که عواملی که ما داشتیم، باالخره عوامل انسانی بودند و 
برای روستاییان ها  تولیدیتدریج ازافزایش  به شد، سپرده میمان   مروجبه که بخشی ازکارهای افزایش تولید

در کار ترویج، باید با خواهش . موضوع افزایش قدرت مطرح بود اینکه برای .شدند تر می و شکننده سخت تر
ی افزایش تولید، مردم با کمال میل ها طرحولی در . کردند  و با مالطفت مردم را دور خودشان جمع میتمناو 
اقساطشان را  اینکه ها را زودتر از کردند که وامشان را تمدید بکنند یا نهاده  میآمدند و به آنها التماس می

  . پرداخت کنند، به آنها بدهند
ای  ند وچارهبودرفتن  تحلیل درحال  نیروهای اصیل ما که جنبه فرهنگی داشتند،یواش یواشبنابراین، 

 ی آنها دولتمطرح شد و ادامه پیدا کرد، ولی . مطرح بکنیم مسئله  یکعنوان بهرا  اینکه این   جزنداشتیم
ی ها طرحیت اجرای مسئولآمد و هیچ دستگاهی هم حاضر به قبول   نمیاز دستشان برکاری   هیچها زمان

هم  را) ی افزایش تولیدها طرحاونت یعنی مع(خود اینها .افزایش محصول با وضعیت آن درآن ایام نبود
را در ابتدای کار   اینبار چون یک.  بگماردکار  بهخواست مستقالً دیگر نمیوقت  هیچوزارت کشاورزی 

ها و  ی بود که دیگر بانکحد  بهها و پیشتازیشان روی ی افزایش تولید کرده بود، زیادهها طرحخلقت 
یک مؤسسه اعتباری قوی که همه چیزدر اختیارشان . رسیدند ی تعاونی روستایی هم به گردشان نمیها شرکت

  . کردند می خواست بود و هر کاری هم دلشان می
 البته یک دستگاه در. این بود که به سازمان ترویج دادند و هیچ دستگاهی آمادگی جذب اینها را نداشت

آنها همین . کرد  میاش با این فرق اصالً مقولههم   آن  صندوق توسعه و عمران مراتع کهنام  بهبودموقع   آن
 سازمان ترویج بود، کلمدیرکه   کسیهم همانموقع    آناًاتفاقدادند که  کارها را در منابع طبیعی انجام می
کرد و آن صندوق هم  هم قبول نمی آنجا این بود که. شده بود آنجا مسئولآقای مهندس موسوی، رفته بود و 

  . رفتبین    ازبعدها
یی است که هم در رقابت با بانک جا   یکی افزایش تولیدها طرحدم که چون تشکیالت کر من فکر می

تواند در نظام  های تعاونی روستایی، بنابراین نمی یهاتحادی تعاونی و ها شرکتاست و هم در رقابت با 
ن ، چندیرو این از. شکلش عوض بشود اینکه سازمانی وزارت کشاورزی به آن صورت پایدار بماند، مگر
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  هم در کشاورزی و هم در امور دام–ی خدمات حمایتی ها شرکت همین صورت  بهسال مطالعه شد و بعد هم
ی عمل تخصص شرکت مادر صورت  بهکه اآلن موجود است درآمد و اینک در وزارت جهاد کشاورزی –
ی دولتی  شرکتصورت  بهاآلن.  شرکتی نبود و مسائل و مشکالتش زیاد بودصورت بهموقع    آن.کند می

  . درآمده است

  تشکیل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
 شرکت بذر و نهال و نیز شرکت عنوان تحتشرکتی  اینکه این شرکت ایجاد بشود، مثلاینکه از   قبل    :ن

  .  ادغام شدند و شرکت خدمات حمایتی پدید آمد60پخش کود ایجاد شد و بعد اینها در اواخر دهه 
 شرکت پخش کود و سم را ما. داشتیمقبل    از یا بنگاه شیمیایی راشود که ما شرکت عرض می  :ش

ولی باز عامل اصلی کار وزارت . دادند یی دولتی بودند و این کارها را انجام میها شرکتعمالً . داشتیمقبل   از
ی تعاونی ها شرکتوزارت کشاورزی و  دراختیار کردند و  وارد میها شرکتیعنی آن . کشاورزی بود

که  چنان  آنولی نه برای بذر،. هم برای سم و هم برای کود داشتیمقبل    ازما آنها را. دادند قرار میروستایی 
اش، وضعیت فعلی  یافته  حالت تکامل،هرحال به. آن شرکت را توسعه دادند اینکه آن مثلاز   بعد.اظهار داشتید

  .ترمیم استبار  است که نتیجه چندین

  ی عمومیها آموزشفراخوان 
رساندید که آنها   مردم میاطالعبه جور   چهکردید؟  می فراخوانطور  چهدادید، یی که میها آموزش  :ن
  شود و استقبال مردم چگونه بود؟  منعقد میآنجا    درییها کالس بشوند که چنین مطلع

یک همکاری ما . توانستیم استفاده بکنیم  خیلی نمیرادیووتلویزیونشاید ما از موقع  آن …وا  :ش
ایشان .  هم در تماس بودرادیووتلویزیون با حال درعین روابط عمومی سازمان ترویج بود و مسئولشتیم که دا

ایشان هم . هم بودکشی  صحبت و فرد زحمت  برخورد و خوش  خوشنظر و خیلی …ا آقای مهندس نصرت
های کشاورزی و  هزد و هم شب در برنام  میروی پارچه نوشته و جلو پارک اللهای  یهاطالعبدین منظور 

 بودند ها  خیابانمردم اغلب درموقع    آن اینکه بهتوجهحال، با عین    در.کرد  تبلیغ میرادیووتلویزیونروستایی 
بود که مردم را منتقل  آنجا هایی بوس  یا مینیها  اتوبوس.شدند  میمطلعها  دیدند و از برنامه آمدند و می و می
. گفتند  مییکدیگر مردم هم به اینکه ضمن. رجاده کرجکردندبه محل نمایشگاه کشاورزی د می

  بودمسلمولی آنچه که . مثالً کافی بود که دو اتوبوس برود. نفر یا میلیونی نبودکنندگان صدهزار شرکت
ها و امیال مردم برای مقاصد کشاورزی و آموزش باغبانی،   خودمان را در خدمت خواستایامدر آن اینکه 

  .دیم الزم است، قرار داده بودیمیعنی آنچه که فکر کر
از آن نمایشگاه  بدهید، واقعاًآنجا    در را شماها آموزشاین اینکه از   قبلقبل از انقالب چطور؟:ن 
  شد؟  ای می استفاده
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ولی برای تولید نهال و نشا کارهای خوبی . شد  نمیای برای آموزش در این زمینه  ویژه استفاده. نه. نه  :ش
  .ودندرا آغاز کرده ب

  . شد  نمییعنی برای آموزش مردم استفاده  :ن
گویم که یکی از تجلیّات انقالب این بود که فکر  ولی می. شد نمی. این کارکرد را نداشت. نه  :ش

 امکاناتی  یکی از آن.شود، استفاده بکنند اآلن وجود دارد واز آن استفاده نمیکه   چیزیکردند که از یک می
هم همکاران من خیلی زود اعالم کردند و را   ایناشت، همان نمایشگاه دائمی بود کههم که سازمان ترویج د

  .موجباتش را فراهم آوردند

  تماس برای جایگزینی سپاهیان ترویج و آبادانی
  وصـخص  بهردم وـج، مـی سازمان ترویـکل مدیر دیـتصی اـه سالد که در آن ـاره کردیـاش  :ن

  .ی باشندـج و آبادانـان ترویـزین سپاهیـد که جایگـافرادی بودنال ـدنب  به ودـگرفتن اس میـ تماـه روستایی
کنید که این قضیه قدری به حفظ موجودیت ترویج کمک   نمیو فکر. در این مورد بیشتر توضیح بدهید

  .کرده باشد
.  بودکردند، خیلی معدود آن وقت نهادهایی که با روستاییان در تماس بودند و برایشان کار می  :ش

از باب مثال چندین سال . دادند ای را انجام می سپاهیانی که ما در جاهای مختلف داشتیم، کارهای ویژه
دادند و حاال آنها  درپی در بخشی از روستاها سپاهیان ترویج و آبادانی واکسیناسیون طیور را انجام می پی

که   کسیگرفتند که چی شد و آن  سراغ میآمدند و  میمحلباالخره اینها به اداره کشاورزی . دیگر نبودند
حاال این نبود که آمار روزانه باشد . شد منعکس میما  بهجوری   یکاین.یش آمده استجا  بهکسی  چهرفت،
یا مثالً در جای دیگر در واکسیناسیون برخی از امراض دامی اینها . گیرند  می چه تعدادی تماس هرروزکه

کردند و  رفتند دامپزشکی را خبر می اینها کسانی بودند که می.  بودندیا برانگیزاننده. حال بودند کمک
را کار   ایننحو ممکن خودشانهر   بهآمد،  نمیدامپزشک دامپزشک یا کمکیا اگر . آمد دامپزشک می

حاال جایشان خالی شده . کردند یا در عملیات مبارزه با آفات و امراض اینها عامل بودند و کار می. کردند می
.  ازشان گذشته بود ین بومی ما هم دیگر جوابگو نبودند و تقریباً سنی هم مروج.تعدادشان هم زیاد بود. بود

 کرد که ما خواهد این کارها را بکند؟ آدم احساس می میکسی   چهشد؟ گرفتند که چی مردم سراغ اینها را می
رخصت بدهند ما   بهاند، قاعدتاً باید ل کردهحاال که سپاه را تعطی. ی اینها باید یک کسانی را داشته باشیمجا به

ی سپاهیان ترویج و جا  بهتعداد کمتر یا بیشتر بگیریم، تعلیم بدهیم و بفرستیمهمین   بهکه ما نیروی الزم را
ی سپاهیان ترویج جا  بهولی رها شدند و قرار شد که بعداً کسانی را. آبادانی تا کارهایشان را انجام بدهند

  کسی دغدغه اینموقت و دولت  وزارتخانهزیرا در. را انجام بدهدکار   اینج هم نتوانستبگیرند که تروی
ذهن خود امیدوار بودند که جهاد سازندگی جدیدالتأسیس دنبال این کار  موضوع را نداشت و یا شاید در پس

  .  دائم بگیردطور  بهرا
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  تقویت نیروی انسانی ترویج 
  ترویج انجام دادید؟  موردنیاز وی انسانیشما چه اقداماتی برای جذب نیر  :ن
حاال آن طرح کجاست و چه بر سرش آمده است، خیلی .  کردیمتهیهطرحش را هرحال   بهما …وا  :ش
پایداری نداشت که بتوانیم یک وقت  هیچ. ت زیادی شدتحوالسازمان دستخوش  اینکه برای.  ندارماطالع

 مختلفی سپرده شد که اصالً خیلی اعتقاد و ایمانی به این چیزها افراددست   بهچیزی را دنبال بکنیم و سازمان
 برای جایگزینی سپاهیان منحل شده 59 و 58تربیت نیرو برای سازمان ترویج در سال فکر   بهمن. نداشتند

   .ترویج و آبادانی بودم
البته . میکی از کارهایی که کردیم این بود که مرکز آموزش کرج را برای سازمان ترویج حفظ بکنی

.  ببرندمخدربگیرند و به نهادهای انتظامی و مبارزه با مواد را   آن اینکههای زیادی بود برای هیجانات و هجوم
یعنی از . تخلیه نباشد آنجا را شروع کردیم که آنجا های آموزشی برنامه. ما از این احتمال جلوگیری کردیم

اش در انتظار این بودیم که مملکت از آن  همه. دوین شداش هم ت  و کارمند خالی نباشد و برنامهآموز دانش
  . تالطمی که داشت رهایی پیدا بکند و نیروهایی را استخدام بکنیم

 و کرج هم برای همین موضوع بود ًکردیم که واقعا  فکر می مروجتربیت ابتدا بیشتر روی تأسیس مرکز
 برخورد کردیم و تالطمی که در 58 سیزده آبان رفتیم که به  ما پیش می نیتبا این. هم همین بوداش  سابقه

  مروجخواهیم بگویید ما می اینکه چیزی صحبت کرد الّاهر   بهشد راجع میموقع    آندر.آمدوجود   بهآن زمان
که   زمانی و این نیاز سازمان ترویج ادامه پیدا کرد تافعالیتمنتهای مراتب نیازمندی به این رشته . تربیت کنیم

 تربیت  مروج اینکهیجا  بهبه غلط گرفتند ورا   اینآمدند متأسفانهکه   کسانیمناز    بعد دورهشاید یکی دو
 تأمین نیروهای مراکز خدمات عنوان تحت، فنان متخصصوسیله  بههم   آن در مرکز کرج وهم   آن بکنند و

ی دیگر  تبریز و جاهاآباد آنها را هم در مرکز آموزش کشاورزی سعید. تعداد زیادی دیپلمه استخدام کردند
که  جایی  آندانم ولی تا من نمی. ی افزایش تولیدها طرح   تکنسینعنوان تحتدادن و شروع کردند به تعلیم

  . شنیدم شایددر بینشان دیپلمه هنر هم بود
  . علوم انسانی هم بود  :ن
  ه تمامـم کـ داشتیما تصمیم. ودـغرض ب نقضاش  هـهمه ـک یـدرحال .م بودـانی هـوم انسـعل ی،ـبل   :ش

اند و یک سال هم تعلیمات  که درس کشاورزی را خوانده  یعنی کسانی.های کشاورزی باشند اینها دیپلمه
  ور روستایی وـا و امـه روستـربوط بـوانین مـاسی و قـشن امعهـردم و جـاط با مـی را برای ارتبـافی ترویجـاض

تعداد زیادی را در سنوات . غرض شد  نقضکه متأسفانهحال بشوند   بروند کمکی عمران بخوانند وها طرح
. کردند  استفاده می مروجعنوان  به هم از اینهاها  مدت تکنسین گرفتند وعنوان تحت 60بعد در دهه 

ی را نخوانده  مروجدرس اینکه برای.  نبودند مروجو مقام و موقعیت عملیشان   اصالً اینها درکه  درحالی
 هم نداشتند و بعد هم جذب دستگاه شدند و اغلب به امور اداری و خدماتی کشانده بودند و اصالً شوقش را

  . شدند
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  سازمان ترویجسازی  پاک
های  سازی  که انقالب شد، آیا ارکان مدیریتی سازمان ترویج کشاورزی، مشمول پاک57در سال   :ن

  انقالب شد یا نه؟ و اگر بود تا چه حد بود؟ 
بعد   به57 بهمن 22از خصوص   به دارم امواج انقالب، سازمان ترویج رااطالع منکه  جایی  آنتا. نه  :ش

 زیادی از مردم روستایی عده ها سالاً در آن اتفاق سازمانی بود مردمی و طورکلی به اینکه برای. خیلی نگرفت
  . کردند  میو کشاورزان درگیر کار با این سازمان بودند و قلباً از آن حمایت

آمدند و گندم  گرفت، باز هم کشاورزان می  میه انقالب داشت در مملکت نضج ک57در پاییز 
اینها کار سازمان ترویج بود و سازمان . خواستند  می و سم و کود واعتباراتشده اصالحخواستند، بذر  می

ه یعنی در خیلی از جاها وقتی حمل. دانست میرا  اینکس   همهداد و  میرا برایشان انجامکار   اینترویج
شان اذیتبردند، آن تشکیالتی بود که در خدمتشان نبود و  تشکیالتی یورش مییک   بهکردند، وقتی مردم می

 این ها استان و ها  بخش و دهستانها وها شهرستانبنابراین در . سازمان ترویج در خدمت مردم بود. کرده بود
  . الشمس بود موضوع اظهر من

 کارمندی که از جاهای دیگر مانده و عدهبا یک هم   آن  ن بود،گرفتاری بزرگی که ما داشتیم در تهرا
 پی برده بود اولآنها را به سازمان ترویج تحمیل کرده بودند و سازمان ترویج هم از روز . رانده شده بودند

  آنجا.و گزارش علیه این وآنکردن  اذیتاندازی و  اینها شروع کرده بودند به سنگ. کاره هستند که اینها هیچ
و ها  ی افزایش تولید، در فکر رساندن نهادهها طرح درمورد خصوص  بهوروز شبی بود، فعالهم یک سازمان 

شوخی کار   این.مرحله اجرا برسانند ی افزایش تولید را بتوانند بهها طرح اینکه برای.  بودها استانپشتیبانی از 
  . نبود

ی و پشتیبانی، چه در امور زراعی و یا در امور ی خدمات حمایتها شرکتاآلن شما مالحظه بفرمایید این 
آن وقت سازمان ترویج . و باشندتوانند جوابگ نیرو و امکانات درست شده، باز هم نمیهمه   ایندام، که با

  . داد تنه انجام می با دست خالی یکوتنها بود، تمام این کارها را  تک
   کسانی بودند50دههانی ترویج در نیمه دوم شده به پیکره سازم کارمندان انتقالی تحمیلبنابراین، 

  باز وگرنه .رساندن به سازمان و آزارکردن  اذیت شروع کردند به 58دوم سال ماهه  در ششخصوص   بهکه
احساس کردند که حساب و کتابی در کار نیست، برای که   زمانیآن. نبودندفعالآن خیلی از    قبلهم

 طورکلی به  خوشبختانهها استان ولی در .کردن اذیتروع کردند به  سازمان شفعالهای  از چهرهکشی  انتقام
  . مشکلی نبود

  اهتمام به پیوند تحقیق و ترویج
میان    درهای تحقیقاتی ی سازمان ترویج، اشاره داشتید به اهتمام به نشر یافتهکلی مدیرها سالدر آن   :ن

 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 1370  در ششمین سمینار علمی ترویج که در سالعالی جناب. کشاورزان
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طول    دردر این مقاله مدّعی شدید که. پیوندهای بین تحقیق و ترویج درخصوص ای را ارائه کردید شد، مقاله
 .اند  سازمانی با همدیگر پیوند نخوردهصورت  بهتحقیق و ترویجگاه   هیچی عمر ترویج در ایران،ها سال
  با هم مرتبط کردید؟ جور   چه راخواستم بپرسم که شما این دو می

 یک بخشی در خیابان سعدی تهران داشتیم با عنوان مدیریت 1320ما در وزارت کشاورزی از دهه   :ش
دفع آفات یا اداره دفع آفات نباتی کل   ادارهامور زراعت در یک ساختمان و یک بخشی باالتر بود با عنوان

انی متخصصبا کمک . کردند  کارهای بررسی هم مییواش واشیبعداً اینها . که در یک ساختمان دیگر بود
گویا مرحوم . کردند آوری حشرات می کردند، یا جمع  میاصالح بذرها  چون مرحوم منصور عطائی و شیبانی

درست شناسی  در کرج باغ کلکسیون درختان و تشکیالت حشره. کرد  میجالل افشار هم به اینها کمک
  . ه وزارت کشاورزی بود بمتعلقکرده بودند که همه 

. آمد، اینها ارتباط ارگانیک با همدیگر نداشتندوجود   بهبعدها سازمان ترویج هم که. اینها وجود داشت
جور   این.گذاشتند می اینجا را رئیس آنجا گذاشتند، یا رئیس می آنجا را رئیس اینجا  رئیسها  وقتبعضی

این  برای همکاری و هماهنگی ملزم به همدیگر بدانند، خیر،اینها خودشان را  اینکه ولی. ارتباط وجود داشت
  . چنین الزامی نبود

خواست یک کتاب سال کشاورزی منتشر بکند و از  آید که سازمان ترویج می  من یادم می50دههدر 
انقالب از   بعدات عمومی کشاورزی کهاطالعان مختلف و از جاهای گوناگون دعوت کرد و کتاب متخصص

این یکی از مواردی بود که از جاهای مختلف دعوت .  شد که دو جلد هم بودتهیهپ گردید، چاهم تجدید
بود، از او   میشاید اگر در وزارت خارجه هم یک کارشناس کشاورزی. طور کردند و از دانشگاه هم همین

لزم به  ارگانیک نبود که اینها مصورت  بههمکاری در تدوین مطالب این کتاب باز. کردند هم دعوت می
کردند که شما بیا و راجع به این موضوع بنویس و یک  دعوت می. با همدیگر باشندای   حرفهارتباط
  . دادند التألیف هم به فرد نویسنده می حق

ی که آقای مهندس متعددنشریات . وفور استفاده کرده بود مان گذشته، ترویج از این طریق بهالبته از ز
ولی خیلی طول .  شدتهیهجوری   این ر سرگذشتش نوشته است، همه یا د1اسماعیل هاشمی در کتابش

ولی طرز چاپش و . شد تر نمی برگ بیش10- 20نشریاتی بود که شاید .  بشودتهیهکشید تا این نشریات  می
 .کشید بر بود و طول می  خیلی زمانگفتند و مراحلی که وجود داشت، بروهایش و مطالبی که باید می و بیا
  . توانستند، داشته باشند  نشریه بیشتر نمی10-15سال، طول   در

 در 58ای در مهرماه   ایزدی، وزیر وقت، یک جلسهمحمد علیآید که در زمان آقای دکتر  من یادم می
ی افزایش تولید، سموم ها طرح ازطریق سازمان ترویج. ی هرزگندم داشتیمها  علفدفتر ایشان راجع به

. ساز و دارای اشکال بود مسئله یفنها از جهات  کش این علفکاربرد کرد و   میکش مزارع را تأمین علف
___________________________________  

مطالعات و تألیف مهندس اسماعیل هاشمی اصفهانی و منتشرشده در تیراژ محدود توسط دفتر » روایت نخستین ترویجی ترویج به«گزارش . 1
  .1377ها در وزارت جهاد سازندگی سابق در سال  بررسی
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هیچ . ی گیاهی و جاهای دیگر آمده بودندها بیماریافرادی از سازمان ترویج و از مؤسسه بررسی آفات و 
 .ایم ها گفتند که ما مطالعاتمان را کرده باید بکنیم؟ تحقیقاتی چکار رود که وزیر سؤال کرد که یادم نمی

 .و چگونه منتشر کردید؟ آنها در پاسخ گفتند که ما به این کاری نداریم چکار اش را  که نتیجهگفت
آقای دکتر ایزدی که  درحالی.  یکی از همکاران بررسی آفات عنوان شد ازطرفصحبتیچنین  یک

ن دیدم ولی آن روز م. دیدیم که از حالت طبیعی خارج بشود ی بود و خیلی کم میخلق خوش آدم بسیاربسیار
کس   هیچرا نشر ندادید و چرااش  پس چرا نتیجه. ای دارد ای ایشان برآشفته شد که این چه فایده ذرهکه یک 
دانستند و  نتیجه را به ترویج بدهند، نمی اینکه ها خودشان را مقید به معلوم شد که تحقیقاتی. ی ندارداطالع

  . ایشان هم متغیّر شد
وقت صرف بکنیم، قدر   اینه اگر قرار باشد که ما برای هر نشریهما احساس کردیم کبعد   بهاز آن

ی خصوص  بهجلسه و جلسات بعدی قرار شد که راجع به مثالً طرز مبارزه با این علف هرزهمان    در.شود نمی
زبان ساده بنویسد و چنانچه  برگی به یک تکانجام تحقیق و بررسی، از    پس مربوطهمحققکه وجود دارد، 
چون اآلن . مردم باشداختیار   درکنیم تا زودتر  میما هم چاپ و تکثیرش. استند، به آنها بدهیمکمک هم خو

 . مصرف کنند یا الاقل مطلبی باشد که یک کسی برایشان بخواندطور  چهخواهند مصرف بکنند، بدانند که می
و در یک جوّ راحتی   بههیعنی دیدیم ک.  زیادی این پیوند ایجاد شدمقدار  به.را ما شروع کردیمکار  این

نشستیم تا طبق نامه رسمی بنویسند که نتایج  ولی اگر می. را انجام بدهیمکار   اینتوانیم غیررسمی می
کش را کشاورزان  دوباره این علف. شد دهد، هیچی دستگیرمان نمی  میآزمایشگاهی ما فالن چیز را نشان

  . شد تند و داد همه هم بلند میگرف  میکردند و نتیجه برعکس هم اشتباه مصرف می به
 بکنیم و رفقای ما هم در تهیهای  این بود که ما سعی کردیم که برای هر محصولی یک دستورالعمل ساده

شد جوری   اینکه  وقتی بودند و خیلی خوب دنبال کردند وجدیکار   اینی افزایش تولید خیلی درها طرح
 کاری را خوب بلد بود، استفادهکردندکه یک راهرا پیدامی  هرکس هم خودشان ها شهرستان درحتی
برگی، نتیجه هر مطالعه  نی با یک نشریه ترویجی ساده و تک یع-دادند را انجام میکار   اینکردند و می

  . دادند  میکاربردی را نشر ـ علمی

  تثبیت موجودیت ترویج در مراکز خدمات کشاورزی
 گماشتید، بحث مراکز همت سازمان ترویج به آن درتان  یتمسئول مدتیکی از کارهایی که در   :ن

   کنیم؟ تلقی مهمترین دستاورد مدیریت شما در سازمان ترویج عنوان  بهتوانیم میرا   این.خدمات بود
 کمک کردیم و 58مهرماه سمیناری که ما در زمان آقای دکتر ایزدی در خصوص   به.این بله. البته  :ش

 مؤثربعداً من جزو یکی ازاعضای  اینکه یی که درآن سمینار داشتیم وها ثبحوزارت کشاورزی و راه افتاد در
ایشان، از    بعدها  مدتحتیشورایی بودم که این کاررا در زمان آقای دکتر شیبانی، وزیر وقت کشاورزی و 

اکز کنم اگر قرار باشد که ما بگوییم که کار مفیدی انجام دادیم، تثبیت موجودیت مر فکر می. کرد  میتعقیب
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ین قانون ما شدکه توانستیم خدمات اولدر شورای انقالب رخ داد و این ای  خدمات بود که با تصویب الیحه
 توسعه کشاورزی و فرایندترویجی را در آن بگنجانیم و آن شد مبتدای کار ما برای تثبیت راهبرد ترویج در 

  . عمران روستایی کشور
ه آمدند و مراکز خدمات را به زیر نفوذ حلی زراعی منسهامی ها شرکتن و کارشناسان مسئوالبعدها 

چون باطناً اصرار . با این حال، هرگز نتوانستند این واژه خدمات ترویجی را از آن محو بکنند. خود درآوردند
ی ها  روشی انجام امور بهجا  بهه سهامی زراعی تاحلی منها شرکت خود در تجربیاتداشتند به تبعیت از 
 دستوری و اجرایی صورت  بهی ترویجی، کارهای مراکز خدمات را عمالًها راهنماییی و ارشادی و آموزش

  . انجام دهندبگیر حقوقتوسط مأموران و کارشناسان موظّف و  به

  ی ضمن خدمت کارکنان ترویجها آموزش
ی ها آموزشگری سازمان ترویج کشاورزی به  تصدیی دوران ها فعالیت یکی دیگر از عنوان به  :ن
 تبعیتی خاصآیا این آموزش ضمن خدمت از الگوی .  خدمت کارکنان سازمان ترویج اشاره داشتیدضمن
  کرد؟  می

های   کشاورزی در رشتهفن.  تکمیل هستندفنجهت    ازما اطمینان داشتیم که کارکنان ترویج  :ش
در ترویج داشتیم این بود که مشکلی که ما . ی انتقال را یاد بگیرندها  مهارتحاال باید. اند  را یاد گرفتهمختلف

با که   درصورتی.شدند ی تولید آشنا میها تکنیکدیدند، بیشتر با فنون و   میهایی که همکاران ما ضمن دوره
که برایشان برگزار هایی  ین ما در دوره مروجکردیم که دلیل فکر میهمین   به.شدند فنون انتقال آشنا نمی

  . فنون روابط عمومی را یاد بگیرند. یرندکنیم باید فنون انتقال را یاد بگ می
مثالً خدا رحمت کند مرحوم دکتر نطقی که استاد روابط عمومی بود و ما بعدها ایشان را به کرج دعوت 

ان و کارشناسان ترویج فنون سرپرستی را  مروج.داد آمد درس همین ارتباطات عمومی را می کردیم و می می
ریزی را  و فنون برنامه. ی استمحل رهبران وتربیت تعلیم منظور -اید بلد باشند فنون رهبری را ب. باید بلد باشند

یعنی تمام تالشمان این بود که به اینها یک چیزهایی را یاد بدهیم که استحکام بیشتری به . هم باید بلد باشند
وانند به داخل جامعه راه ت اینها می. توانند مردم را بشناسند اینها می. ی مردمی بدهند و آگاهشان کنندها شکلت

  . پیدا بکنند و کارشان را پیش ببرند
ی ارتباطی، ها تکنیک هم شروع کردیم که همکاران ما بیشتر با  نیتداشتیم و با این مدنظر راها  این دوره

از    بعد. پیدا کرده بودندتحولمردم هم  اینکه برای. شناسی و روابط عمومی آشنا بشوند  مردمشناسی، جامعه
 . و مهارت داشته باشیماطالعبیشتر علم و ها  اتشان باال رفته بود و الزم بود که ما در این زمینهتوقعقالب بود، ان
  . ها را ندیده بودند خیلی از همکاران ما کسانی بودند که این دوره اینکه ویژه به

 ن خارجی و داخلیدر زمان کارآموزی تئوری که در سازمان ترویج داشتم خیلی از مسائل را کارشناسا
شده برای  ریزی  برنامهصورت  بهولی. تعلیم داده بودند و یک مقداری را هم خودمان مطالعه کرده بودیمما  به
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از که  زمانیاینکه   کما. های آموزشی تکنیک تولید بود های آموزشی ما داشتیم دوره دوره هرچه .بقیه نبود
 داشتیم، من  هرسال شروع شد و ما برنامه و پروژه کار درریزی واقعی در سازمان ترویج  برنامه37-38سال 

  . آید که برایمان کالسی دایر کرده باشند هیچ موقع یادم نمی
دوره آموزش تکمیلی برای کارکنان که   وقتیبرای همین،. ریزی نداشتیم یعنی اصالً ما هیچ کالس برنامه

مشاور موقع    آن کارشناس امریکایی کهسازمان ترویج در سازمان مدیریت صنعتی گذاشتند، من و یک
 و یک دوره دیگر هم درس سرپرستی را ریزی برای من درس برنامه. کردیم  میتدریسآنجا    درسازمان بود،

 ها  درسهای دیگر این نوع بعد در برنامه.  اینها معمول شدیواش یواش. کردم گذاشته بودند که تدریس می
ولی آموزش آنها فقط . ، ارزشیابی، سرپرستی، مدیریتریزی رنامهیی مثل بها  درس-معمول و متداول شد

در ها  ان معموالً از این نوع دوره مروج بود و کارشناسان میدانی وها استان کارشناسان ستادی مرکز و خاص
 . انقالب محروم مانده بودنداز    پیشدوران

   … ووپرورش آموزشعضویت در شورای عالی 
  ورزی به کجا تشریف بردید؟از سازمان ترویج کشا  :ن
 مشاور آقای دکتر یزدی صمدی، معاون حال درعین. سازمان تحقیقات خودم بودم همان در  :ش

 آموزش کشاورزی هم بودم وآن کمیته آموزش کشاورزی راهای  برنامه در ، وزارتخانهتحقیقات و آموزش
و درعین حال عضو شورای  ه بررسیهای آموزش کشاورزی شروع کردیم ب تشکیل دادیم که راجع به برنامه

 شورای تشکیالت نوین مسئولآن دنبال   بهدهی مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری وانسام
  .وزارت کشاورزی هم بودم

  . آموزش کشاورزی رفتسمت   به دیگر، بیشتر مشغولیت شماعبارت  بهیعنی،  :ن
  . بله  :ش
  چه سمت سازمانی را احراز کردید؟   :ن
  تحقیقات ترویجیمسئولکنم کارشناس   میفکر، سمتم همانی بود که در سازمان تحقیقات داشتم  :ش
 همان سمت را هم من خودم انتخاب کرده بودم و. چیزی در دفتر تمرکز تحقیقات سابق بودچنین  یک
  . از سازمان ترویج برگشتم باز هم همان سمت را انتخاب کردمکه  زمانی
  ن سمت سازمانی جدید چه کارهایی انجام دادید؟  با ای آنجا،در  :ن
 عالی   شورایچندی نگذشت که من به عضویت. شدمتنوعیمان خیلی ها فعالیتآنجا دیگر  البته،  :ش

 وپرورش آموزش عالی   شورایآن من به عضویت پیوستهاز    قبل. درآمدمای فنی و حرفههماهنگی آموزش 
 عالی   شورایمن سیزده سال درهم  آن از    بعدررسی و اقدام کرد ودر انتخابم خود شهید رجایی ب. درآمدم
آنجا    در.های مختلفی شدم من عضو پیوسته بودم، بعداً وابسته و رئیس کمیسیون.  بودموپرورش آموزش
  . ریزی برنامههم عضو بودم و هم رئیس کمیته . یت داشتممسئول
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یت سه مسئولحال، عین    در عضو بودم و59ال درگروه کشاورزی ستاد انقالب فرهنگی از ابتدا در س
برنامه درسی لیسانس صنایع غذایی را .  ترویج، اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی را داشتمریزی برنامهکمیته 

لیسانس و های  برنامه.  کردمتهیه اقتصاد کشاورزی را من لیسانس فوقبرنامه لیسانس و . من تدوین کردم
مقاطع مختلف های  برنامه درمورد .رساندمتصویب   به کردم وتهیهج را هم من  و دکترای ترویلیسانس فوق

تمام . نوشتیم کردیم، سرفصل درس می بررسی می. کردم  میتناسب برنامه، دعوت را به هرکس ترویج
هرحال   به.سرفصل اینها رایا من خودم نوشتم، یا دیگران تدوین کردند و بردم نزد دبیر و تصویب کردم

 اندازی باعث راهویژه   بهو اینک خوشحالم که نتیجه کارم. من بود برعهده 1375تش تا حوالی سال یمسئول
آموزش عالی ترویج در سه مقطع در دانشگاههای کشور شده است واینک بخش کشاورزی کشور های  دوره
زش کشاورزی تواند از هزاران فرهیخته کارشناس و کارشناس ارشد و دکتری در حوزه ترویج و آمو  میما

  .باشدمند  بهره

  58 آموزش کشاورزی در سال ملیدستاوردهای مجمع 
  چه بود؟ ،  منعقد شد58 آموزش کشاورزی که در تیر  ملیدستاوردهای مجمع  :ن
. انقالب نضج گرفته بودقبل از   از آموزش کشاورزی ملیحقیقتش را بخواهید فکر تشکیل مجمع  :ش

آقای  وزیر کشاورزی وقت، و  ودکتر جمشیدآموزگار سرکار آمد که دولت هویدا سقوط کرد56سال 
 برهان امیرهوشنگی ایشان آمد و آقای دکتر جا  به احمدیاحمدعلیمنصور روحانی رفت و آقای دکتر 

معاون وزارت کشاورزی در امور تحقیقات و آموزش شد و آقای مهندس محمد سمیعی که قبالً در مؤسسه 
زمان اینها همان    ازکرد، رئیس سازمان آموزش کشاورزی شد،  و نهال کار می بذرتهیهتحقیقات اصالح و 

  مرتبدر دوران انقالب هم این نظر و ضرورت. گفتند که یک مجمع عمومی ما برای آموزش تدارک ببینیم
  . تکرار شد

هم  ایزدی محمد علیانقالب و زمان آقای دکتر از   بعدای بود که  برجستهشخصیتآقای دکتر برهان 
 ملیتعیین کردند که مجمع هرحال   بهو این موضوع را دنبال کرد و ی سر کار بودمدتچون مشکلی نداشت 

ین گردهمایی بود که اولشاید بتوانم بگویم که .  برگزار گردد1358آموزش کشاورزی در تیرماه 
تقریباً . شد  میانقالب اسالمی راجع به کشاورزی در این مملکت برگزاراز   بعد در دوراناالصول علی
ن کشاورزی مملکت بودند و معاونین وزارت مسئوالها بودند، تمام  خواهم بگویم که همه دانشگاهی می

 در تاالر اجتماعات بزرگ مرکز آموزش کشاورزی ملیکشاورزی آن زمان هم حضور داشتند و این مجمع 
ن آموزش و ترویج و تحقیقات تمام سرا و های خوبی هم ارائه شد سخنرانیآنجا    در.کرج برگزار شد

 ماده داشت که در این 25-26ای بود که فکر کنم  کشاورزی شرکت داشتند و دستاوردش یک قطعنامه
این قطعنامه در جاهای مختلف .  نظام آموزش و ترویج و تحقیق کشاورزی کشور آمده بودمشی خطقطعنامه 

  . نشان بدهمشما   بهم نیست کهترس دردسداشتم ولی اآلن دراختیار ها  مدتمن هم. هم چاپ شد
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  تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی
 دو سال دانشگاههای ایران تعطیل مدت  به صورت گرفت،1359انقالب فرهنگی که در سال  از  بعد  :ن

  یکی ازاعضای ستادعنوان  به همعالی جناب .شد روی نظام آموزش عالی کشور کار می برمدتبود و دراین 
های مختلف تحصیلی  ی رشتهها فصلو سرها  انقالب فرهنگی در گروه علوم کشاورزی در تدوین برنامه

 کارشناسی ناپیوسته شکل  بهانقالب فرهنگیاز    پسچرا نظام آموزش عالی کشاورزی ایران. اثرگذار بودید
  ؟عمرش کوتاه بودقدر   ایندرآمد و چرا این نظام

انقالب فرهنگی، بحث اصلی از    بعدشود که عرض می. یی استجا به سؤال بسیار. متشکرخیلی م  :ش
ی باید در خدمت توسعه و عمران مملکت قرار بگیرد و نحو  بهاین بود که تحصیالت عالی در این مملکت
شد  ی متوسطه داده میها آموزش حتی ی آموزش عالی وها  روشاگر قرار باشد چنین بشود باید تغییراتی در

.  توسعه کشاورزی پرورش بدهیمفرایندیعنی ما نیروهایمان را برای مشارکت در . پذیر باشد کانامکار   اینکه
 های کشاورزی وفق شرایط الزم برای توسعه و های دانشکده چه آنکه همه از گذشته گِلِه داشتیم که برنامه

  .  توسعه کشاورزی در مملکت نیستویژه به
در گذشته در . آموزش پزشکی ناپیوسته داشت درمورد گذشتهای هم از   کشور ما یک تجربهحال درعین
 عنوان  بهدر استان فارس من خودم شاهد و ناظر بودم که در سیستمی کسانی راخصوص   به و چند استان

 دادند و  میهای بهداشتی و درمانی ی در زمینهکلی عمومی و ها آموزشگرفتند و   میدانشجوی پزشکی
 دو یا سه سال اینها را به مدت  بهبعد هم ظاهراً. شدند  مییافت لیسانس پزشکی به درموفقسه سال از   بعد

 شبکه بهداشتی نبود ولی سیستمی برای بهداری بود که اینهاموقع    آنفرستادند که البته مناطق روستایی می
یعنی ضمن . دادند اندوختند و باز هم مطالعاتی انجام می کردند، تجربه می آنها در روستاها کار میبا   درارتباط

 .کردند کار طبابتشان دست و پا میهمان    درگرفتند و جایگاه اشتغالی برای خودشان کارآموزی، حقوقی می
 .گشتند که پزشک بشوند  سال برمی3-4 مدت  بهتحصیل ادامهآن با شرایط شاید خیلی مناسب برای از   بعد

ها شده  یعنی تقریباً مثل بقیه رشته. نمایند ب میی عمومی کسها پزشکی که اآلن همه لیسانس فوقهمین درحد 
 لیسانس فوقخواندند،  آن میاز    پسشدند، دو سال هم  میخواندند، لیسانس  میبود که سه چهار سال

  . شدند می
آن در کرمانشاه و در هرسین با از    قبلدهد، چون هم در فارس و هم سوابق من اجازه میکه  جایی  آنتا

یعنی . ی حاذقی بودندها پزشکدیده بودند، جوری   اینها را این دورهکه   کسانی بودم،اینها برخورد کرده
خیلی خوب . کردند دادند و خیلی خوب هم درمان می خیلی خوب دردهای عمومی مردم را تشخیص می

که بعدها .  با آنها زندگی کرده بودندها سال اینکه برای. شناختند مردم روستایی را میخصوص   بهمردم و
ی بنام مملکتی هم ها پزشکدیدم که اینها   سال، می30 یا 20چندین سال از این موضوع گذشت، شاید 

هم را   این.ات عمومی از دل جامعه دارنداطالعای هستند و نسبت به بقیه، خیلی  کسان خیلی برجسته. اند شده
  . ما در پس ذهن داشتیم
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انقالب صحبت مراکز از  قبل حتی  ابتدای انقالب و در وزارت کشاورزی، زمانی بود که ازحال درعین
برای هر دهستان هم . شد خدمات مطرح بود و مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری باید درست می

خواست و عمده نیرویی هم که در مراکز  گرفته شده بود و اینها هم تعدادی نیرو می درنظر یک مرکز
مان در آن زمان  دانستیم که نیروی ترویجی و ما هم می ترویجی بودندکرد، نیروهای  خدمات باید کار می

یک . شدند  داشتند بازنشسته میتدریج  بهان سابق بودند که مروجای کارمندان و عدهیک . تحلیل رفته بود
 عدهیک .  هزار نفر سپاهی ترویج رفته بودند4-5 درحدود  تعطیل ویکل به هم سپاهیان ترویج بودند که عده
ی ها طرحهای  اینها تکنسین.  نبودند مروجدادیم ولی اصالً  به آنها می مروج کسانی بودند که عنوانهم

ممکن بود که تحصیالت کشاورزی هم داشتند . های مختلف بودند اینها هم در زمینه. افزایش تولید بودند
راکز خدماتمان به نیرو احتیاج کردیم که ما در م بنابراین احساس می.  نبودند، عناصر اجرایی بودند مروجولی

یتم در سازمان ترویج کردم این بود که مسئولروی همین اصل، یکی از کارهایی که من در زمان . داریم
اینها باید کار اصلی ترویج را انجام که   چون. باید بگیریم مروج داشته باشیم و مروجبگویم که ما باید تربیت

 احتیاج  مروج احتیاج دارند، روستا هم بهمعلمکه مدارس به جور  ن همازدم که همیشه هم مثال می. بدهند
 پی هم برده بودیم حال درعین.  بگماریمکار  بهتوانیم کردیم که چه نیروهایی را ما می بنابراین فکر می. دارد

  . تواند در روستاها دوام بیاورد و بماند و ما باید امتحانشان کنیم که هر نیرویی هم نمی
های ناپیوسته داشته باشیم، خیلی زود به ذهن بنده و دیگر  توانیم دوره  وقتی مطرح شد که ما میبنابراین،

همکاران رسید که ما بتوانیم یک کسانی را با دیپلم بیاوریم و دو سال به آنها تعلیمات بدهیم تا کاردان 
ی گذشته به ها لیسانس آن  رشته عمده کشاورزی که نیازمند هستیم، بشوند و آنها را مثل5-6کشاورزی در 

  . کشاورزی لیسانس بگیرندهای   سال کار بکنند و بعداً بروند دانشکده2-3مناطق بفرستیم و 
  . دیگر، دو سال کاردانی بخوانند، سه سال هم در روستاها و در مراکز خدمات کار بکنندعبارت به

  خورند و استعداد ماندن در ده را  ما می کاردرد  بهکنیم آنگاه برجستگان اینها یعنی کسانی را که فکر می
 و  بفرستیم که آن دو سال بقیه را هم بخوانند،تری انجام بدهند  اساسیصورت  بهتوانندکار را و می دارند

بود که روی این موضوع نظر ای   وزارتخانهاین هم در وزارت کشاورزی که. مهندس کشاورزی بشوند
  . قرار گرفتموردتأییدب فرهنگی که ما بودیم، مطرح شد و و هم در گروه کشاورزی ستاد انقال داشت

ما گروه دنبال   به اعضای ستاد انقالب فرهنگی هم پذیرفتند و گفتند که خیلی خوب است وکه طوری به
ی و مهندسی هم در این فکر بود فنگروه . اش بود، زنده کرد خودش بانیقبل    ازپزشکی هم این فکر را که

  . که بکند یا نکند
 بود این بود مسلمآنچه که .  کندریزی برنامهخواهد  هر گروهی آزاد بود که هرجوری دلش می ،هرحال به
  ایجاد بکنند، بایدتحولخواهند توسعه و  گفتیم که گروههایی که با مردم سروکار دارند و می  میکه ما
ردم و نیازهای مردم رشد پیدا مبا   همراهنیروهایشان را در انس و الفت با مردم قرار بدهند کهجوری  یک

هایی را داشتیم که  این قضیه ما یک رشته درمقابل .و داخل دیوارهای دانشگاه حبس نباشند خأل بکنند و در
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 بودند که عدهیک . ن آنها برای توسعه و عمران وارد جامعه بشوندالتحصیال فارغ نبود که ها صحبت اصالً این
اً اتفاقهم موقع    آن.شدند  میذب دانشگاهها و مراکز آموزش عالیی جمعلم و برای وپرورش آموزشبرای 

 قوی درست کرده بود و فقط در معلم  خودش رأساً شروع کرده و مراکز تربیتوپرورش آموزشوزارت 
خواستیم برای کشاورزی بکنیم، آنها برای  گرفت و آن کاری را که ما می سطح کاردانی هم نیرو می

 روزی خودشان تعلیم گرفتند، در مراکز شبانه  مستقیم دانشجو میصورت  به.دادند  انجام میوپرورش آموزش
کردند و خودشان هم   مشغول کار میوپرورش آموزشبردند در  کردند و می دادند، بعد هم گزینش می می

 ما هم فکر .یعنی اگر هم نداشتند، بعداً ایجاد کردند. دوره تکمیلی برای گرفتن لیسانس آنها ایجاد کردندبعداً 
  . پرورش بدهیمجوری   اینباشد و نیروی خودمان راجوری  اینمان  کردیم که باید برنامه می

 در که خواستند نمی هم اینها خود .نبود استخدام طالب کس هیچ اصالً که داشت وجود دیگری های رشته ولی

 این دنبال اصالً اینها .خواندند می ماعیاجت علوم وسیع های برنامه صورت به که کسانی مثالً .بشوند استخدام جایی

. کردند و الزم هم نبود که فکر بکنند  نمیهای عمرانی در روستا اصالً فکر به توسعه و برنامه مثالً .نبودند چیزها
 گذاشته بودند که وارد دانشگاه بشوند، لیسانس بگیرند وجوری   همینخودشان راهای   آنها برنامه بنابراین،

 .آوردوجود   بههای دانشگاهی این یک تعارضی بین رشته.  و دکترا بگیرندلیسانس هم فوق   آندنبال به
ی و مهندسی هنوز تصمیم خودش را نگرفته بود فن ما و گروه پزشکی در اقلیّت بودیم، شاید گروه که طوری به

 شان را پیش ودند و برنامهها مثل ادبیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر در گروه دیگر ب ولی بقیه رشته
  . بردند می

ای عادت  شیوه   بهاستادهای کشاورزی. از طرفی در داخل هم، ما با استادهای کشاورزی گرفتاری داشتیم
 .زد میهم   بهای داشتند و این سیستم همه برنامه آنها را برنامه و سرفصل درس و جزوهقبل    ازکرده بودند که

کشاورزی که ما در مملکت های  دانشکدههمه   اینآمد که مثالً از  که میاسم آموزشکدهخصوص اینکه  به
 آموزشکده دربیایند، این دیگر بیشتر وضع صورت  بهداشتیم و قرار بود که فقط پنج دانشکده باقی بماند و بقیه

 دیگر به ف ازطرالبته شاید، ولی. شان تنزل پیدا بکند ترسیدند که سطح مؤسسه را متالطم کرده بود و همه می
علمی و موقعیت دانشگاهی و نه از حقوق و مزایایشان هیچ چیز کم نشود، شان  شد که نه از آنها قول داده می

  . ها هم خیلی کارساز نبود ولی این قول
 در نظام امریکایی یا همان نظام ثلثی تعریف Quarter برحسب آموزشکده راساله  طرفی ما دوره دواز

یز و زمستان و سایر فصول با کشاورزیمان و با عملیاتمان و با همه چیزمان جور کرده بودیم که فصل پای
بنابراین ترمی . کردیم  میما قطعاً باید از فصل تابستان برای عملیات کشاورزی استفاده اینکه برای. آید درمی
پیش  هرچه ادها زیادی تالطم را افزایش داد و استمقدار  بهسالی را هم تبدیل به ثلثی کردیم و این نیم
  . شود  میدارد عوضچیز   همهدیدند که رفتند، می می

این  که این هم خیلی گرفتاری ایجاد کرد و یک روزی این آقایان باید جوابگو باشند،ی مطلب مهمتر
 اینکه برای. زیادی برای پذیرش دانشجو داشتند های کشاورزی ما امکانات و استعدادهای بود که دانشکده
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  هکتار زمین داشت، کارگاهها وآزمایشگاه200-300حداقل  نشکده کشاورزی رادر نظر بگیرید،مثالً یک دا
وقتی هم صحبت .گرفتند  می نفر دانشجو30 داشت و مثالً سالی برای هر رشته متعددو مزارع و استادهای 

 دهنده شنهادشود دانشجو گرفت و کار کرد، بالفاصله استانداردهای خارجی به رخ پی شد که بیشتر می می
شد که بله در دانشگاههای امریکا و اروپا مثالً، در ازای هر پنج دانشجو یک استاد دارند و اگر   میکشیده

 مان و استاندارد دانشکده رسد بگیرید، این استاد به آنها نمی درنظر بخواهید برای هر استاد شما چهل دانشجو
کردند و  تعداد دانشجو باال برود سخت مقاومت میبل اینکه  درمقابنابراین. ها حرفخورد و از این  میهم  به

  .شروع شد اینجا ضربات از
خواستند که   داوطلب برای دانشگاه زیاد شده بود ولی اینها میآموز دانشمملکت احتیاج به نیرو داشت، 

انشجو و د  عمًال دیدید که یک شاخه برابرش، دانشگاه آزاد، درست شدکه درحالی.دانشجوی کم بگیرند
ی هم نیفتاد و توسعه هم دادند و در همه اتفاقجذب کرد و در ازای هر استاد دهها نفر دانشجو گرفتند و هیچ 

ی ها سالکه در اکثر موارد استادان دانشگاه آزاد هم در آن است   بدیهیها هم این توسعه را دادند و رشته
 امّا، الاقل –کردند   می دانشگاه دولتی و آزاد کاریه، همین استادان دانشگاههای دولتی بودند که در هر دواول

هم در حالی بود که  و این. زدند  نمیاستاد حرفین أش   دیگر راجع به تنزّل استانداردهای علمی وایامدر آن 
 که است  اینغرض. گرفتن باقی ماندند ترتیب یعنی دانشجوی کمهمان   به،سابقمثل دانشگاههای دولتی 

 این نغمه را سردادند که این نظامی که شما درست کردید، تدریج  بهجود داشت و اینهاموانعی وچنین  یک
  . شود افتادگی رشته کشاورزی می فقط باعث عقب

 حاال. کنند  میکجای دنیا اینها را قبول.  بدهندتحصیل ادامهخواهند بروند در خارج   میاز همه مهمتر اینها
 ها  موقعکشاورزی، ازجمله آقای دکتربهمن یزدی صمدی که آنینی از وزارت مسئولما و همچنین هرچه 

خواهد ازاینها  وزارت کشاورزی میهرحال   بهزدیم که  میمعاون وقت وزارت کشاورزی هم بود، فریاد
 ی مملکت باشند،جوابگو تولیدکننده و اینها باید صورت  به کارشناس و چهصورت  بهاستفاده بکند، چه

 همه در فکر این بودند که دانشجوی کشاورزی مثل بقیه دانشجوها فقط و کندگوش ب حاضر نبودکس  هیچ
، فشار زیادی سان بدینو . خورند  می مملکتدرد  بهتا چه اندازه اینکه فارغ از.  بدهدتحصیل ادامه خواهد می

  . شد  میاز جهات مختلف به ستاد انقالب فرهنگی وارد
 ما فقط ها سال   وزیر بود و در آن ندس میرحسین موسوی نخست آقای مهها  موقعآید که آن البته یادم می

نی داشته باشیم که بتوانند به نظام توسعه کشاورزی و عمران روستایی التحصیال فارغکردیم که   میفکر
در  ازجمله .خورند  می این کارهادرد  بهییها  آدمجور  چهسنجیدیم که بنابراین می. مملکت کمک بکنند

های  البته رشته. های دیگر بپذیریم ا گفته بودند که خواهران را نپذیریم و آنها را در رشتهه بعضی از رشته
 یی که درها خانمبعضی از طریق   ازیک ندایی و یک هیجاناتی. توانستند بروند ی بود که خواهرها میمتعدد
زنها هم باید . محروم کرده اید بودند، راه افتاده بود که چرا زنها راها خانمسردمدار امور حمایت از موقع   آن

  . این هم یک گرفتاری دیگر بود. ها صحبت باشند و از این
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 یعنی. همه اینها جمع شد و کسی هم که بخواهد حامی این برنامه و بخش کشاورزی باشد، نبود
 دیدیم که شعارهای زیادی برای توسعه کشاورزی  می ماها  وقتهمان   درخواهم بگویم که من میدرحقیقت 

باید حمایت جانانه بکنند و اسباب و ابزار و عوامل الزم برای توسعه کشاورزی را که  جایی  آندهند ولی می
  . کشند  می مختلف کناردالیل  بهفراهم بکنند، همه

یی که ها لیسانسبکنند با این  چکار . بدهندتحصیل ادامهخواهند  مردم میهای   بچهشد که   میمثالً ادعا
نیروهای . روند  میهای دیگرجا بهشان  ای است و نیروهای خوب همه مرتبهدوای و   دومرحلهدهید که  میشما
توانیم بشماریم که وقتی کشاورزی  که، تعداد زیادی از نیروهای نخبه را ما میو حال آن. آیند نمی اینجا نخبه

، رفته در حوزه هوا و یا رفته در الکترونیک. را تمام کرده و مهندس کشاورزی شده، رفته پزشک شده است
  . های دیگر فضا و رفته در رشته

  حوزه کشاورزی ما بخورد و برود در بیابان برای ما کار بکند، ما بایددرد  بهبنابراین آن نیروهایی که
یک نیروهایی است   ممکنحاال. آنها بگردیم و قبول هم بکنیم که استعدادها در ذات افراد نهفته استدنبال  به

 احساس کنیم که اینها خیلی تیز و هوشمند نیستند ولی اگر اینها را اولتایی هم داشته باشند و ما طبیعت روس
  . ای باشند نیروهای برجسته  با آنها کار کنیم، خیلی همذرهبیاوریم و یک 

های کشاورزی گفته بودیم  یکی دیگر از علل و عوامل این بود که ما در پذیرشمان برای دانشجو در رشته
یا فرزند کشاورز باشند یا اگر شهری بود . مرد باشند، باید روستازاده هم باشنداینکه بر  عالوهها  اکثر رشتهدر 

گفتند که این   میباز. فرزندان اینها و فرزندان روستا اولویت داشتند. عیب ندارد ولی کارش کشاورزی باشد
ان به مند عالقهشد که   میر این باب هم گفتهای از شهر دلش بخواهد بیاید که د  بچهچه تبعیضی است، شاید 

  !بخش نبود که باز هم آرام! اورزی هم بیایندتحصیالت کش
شما دارید جوابگو که   چیزیتمام اینها جمع شد و ستاد انقالب فرهنگی را وادار کرد که بگوید نه بابا این

عمران  وسعه کشاورزی و برای تمسئولآن ستاد هم شاید خیلی خودش را موظف و اینکه برای. نیست
ستاد درباره توسعه . و اینها باید جوابگو باشنداند  گفت دانشگاهها راه افتاده می. دانست روستایی مملکت نمی

  . کشاورزی و عمران روستایی هدفمند نبود
های  بینید که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه آزاد در رشته که اآلن هم شما میینا کما
یکی از شعارهایی هم .گرفته بشوندکار  بهاینها کجا باید اینکه شوند، فارغ از  میالتحصیل فارغافرادی مختلف 

ی ها التحصیل فارغگویند همه   می مرتبکه است  ایندهند می، آیند که خیلی از افرادی که در رأس کار می
اینها کردن  فعالناتی برای کنید؟ چه امکا  میجذبجوری   چهحال،. کنیم  میهای کشاورزی را جذب رشته

  !توانید فراهم کنید؟ معلوم نیست در اشتغاالتی که موجود است، فراهم کرده اید یا می
 اصالً فرهنگی انقالب ستاد کشاورزی آموزش نظام برنامه .کردند شمتوقف اینها را ها رشته این هرصورت  در

 های  بچه راهنمایی دوره از بعد که طوری به .شد می شروع کشاورزی دبیرستان از که داشت ای یهاول سررشته

 دوره وارد و کردند می رشته تعیین کشاورزی به مند عالقه شهریان یا شهری های زاده کشاورز و مند عالقه روستایی
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در روستا وقتی دوره ها   بچهدیدیم که  چون می. دیدند می شدند و دو سال آموزش کشاورزی می در کارورزی
بکنیم که اینها این دوره را  چکار حاال. روند  میکنند، اکثراً دنبال کار خودشان  را تمام میراهنمایی تحصیلی

از   بعدگفتیم. ی کشاورزی نوین یاد بگیرندها  مهارتبا یک دوره کوتاهی تکمیل بکنند و یک چیزی از
  . نوین یاد بگیرندای را از کشاورزی  گذاریم تا چیزهای عمده  میدوره راهنمایی، دو سال دوره برایشان

آبیار . زن خوبی بشوند و این حرفه را یاد بگیرندعی بکنیم که بعضی از اینها پیوندفرض بفرمایید که س
 یاد بگیرند که وقتی بیرون آمدند و خواستند خوبی  بهی راها حرفیک . خوبی بشوند یا دروگر خوبی بشوند

یعنی از دوره . وره کارآموختگی هم برایشان گذاشتیمبعد، د. که وارد زندگی بشوند این حرفه را بلد باشند
  .  را برای کارورزی و دو سال دوم را برای کارآموختگی تعیین کرده بودیماولدبیرستان، دو سال ساله  چهار

 صورت  بهی اصلی راها  مهارتاینها کارهای عمده وکه  طوری  بهما شش مهارت را تعریف کرده بودیم،
تقریباً همه این عناوین . وارد دوره کاردانی بشوندهم  آن از    بعد.، یاد بگیرندمهارتی و نه علمی محض

کارورزی و کارآموختگی و کاردانی و کارشناسی هم از ابداعات گروه علوم کشاورزی ستاد انقالب 
رهنگی گروه کشاورزی ستاد انقالب فهای  وقتی برنامه. ها سرایت پیدا کرد فرهنگی بود که بعداً به بقیه رشته

خواستیم افرادی  ما می اینکه .خوردهم   به تشکیالت نیزکل نپذیرفتند و وقتی نظر آنها غالب شد، ها  دولتیرا
یا . شوند، حتماً کسانی باشند که دوره کارآموختگی را تمام کرده باشند که وارد آموزشکده کشاورزی می

خورد و در باز شد هم   بههمه آنهااما . بشوندکارآموختگی باشند، با شرایطی پذیرفته از    خارجاگر داوطلب
  . برای بقیه و همه آمدند و مشغول شدند

  ارزش نظام آموزشی کارشناسی ناپیوسته
 توسعه درد  بهتوانست نظام کارشناسی ناپیوسته بیشتر میکه  است  اینپس آقای دکتر ارزیابی شما  :ن

  . علیکشاورزی و عمران روستایی این مملکت بخورد تا نظام ف
نیروهای جوانمان سرزمینمان را آباد کنیم، قطعاً وسیله  بهکه  است  اینعرض کردم، اگر ما قصدمان  :ش

نظام توسعه علم برای . ی استتحصیل ادامهنظام آموزشی ما نظام  اینکه برای. چنین نظامی باشیمدنبال   بهباید
خواهیم که کار در  لی اگر کسانی را میو. گرفتن مدرک و ارتقای مشاغل اداری و مدیریتی و علمی است

 و مراتع باشند، باید سعی بکنیم نیروهایی در سطح ها جنگلمزرعه را انجام بدهند و در دهات و روستاها و 
شان عقب نیفتند و  شان بدهیم که از زندگیای  تعلیمشان بدهیم، مدرکی هم بهمحلمردم بگیریم، از سطح 

وارد  اینکه ی را به این ترتیب انجام دادی، امکان مروجکار کردی و کارینجا  ا بگوییم که اگر سه سالاآنه  به
سال بیاید کار  سه ـاو هم در طی دو. مرتبه باالتر بشوی و دو سال یاسه سال درس بخوانی برایت فراهم است

اش را   بچه شد و مند  لهئعاکه   وقتی. خودش در روستا انجام بدهدتجردتواند در دوران   میو خدمتی که بکند
 و تحصیل ادامهدنبال  بهموقع    آن.خورد  روستای ما نمیدرد  بهصبح باید به مهدکودک و مدرسه برساند، دیگر

  .  باال هم برسدمراتب  بهارتقا و مشاغل مدیریتی خودش برود و
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ی داریم ولی برای توسعه کشاورزیمان با اوضاع و احوالی که ما در این سرزمین داریم، احتیاج به جوانان
و البته من خدمت شما عرض . نه در روستاها سپری بکنندمسئوالنه و فعاالچهار سال از عمرشان را  ـ  که سه

تجربه خیلی ما   بهآن سپاه. ای است از سپاهیان ترویج سابق تعریف و تمجید ویژه بکنم، این تعبیر نشود که مثالً
شود گفت که شصت نفرشان یعنی  ما داشتیم، واقعاً مینفر سپاهی که ی آموخت که بین شاید مثالً هر صدخوب
کردند و اثر   درصدشان کسانی بودند که آن یک سال و نیمی که در مناطق روستایی بودند، خوب کار 60

ی باشد، موقتدوران  اینکه لباس زرد تنشان باشد و بدون اینکه حاال اگر ما بتوانیم کسانی را بدون. گذاشتند 
و کار   اینان بدهیم و بعد به آنها بگوییم که این روستا را با این مشخصّات تحویلت دادیم،بیاوریم و تعلیمش
اگر در این سه سال کارت را با . توانی اجرا بکنی و این امکانات هم برایت فراهم است این برنامه را می

  . کنیم  و استخدام دائم را برایت تضمین میتحصیل ادامه تمام کردی، امکان موفقیت
 پشت دفتر اینجا یا.  بیاورند و بگویند که استخدام هستیاولیعنی این نباشد که کسانی را از روز 

 هم ای یک صحنه عملی باید باشد، کار ویژه. شوی یک سال رسمی میاز    بعد آزمایشی بایست،صورت به
 کردی، سطح تولید ران ک ریشه اینجا گرفته بشود و بگوییم که اگر شما این چند تا آفت را در درنظر برایش
قدر   اینافزایش دادی، حفاظت از محیط را انجام دادی یا ضایعات راقدر   اینباال بردی یا راندمان راقدر  این

  بدهی، وام بگیری وتحصیل ادامهکاهش دادی، این امکان برایت وجود دارد که استخدام رسمی بشوی، 
  .  خانه بسازیجا همین

 تشکیالت مسئول عضو حال درعینکشاورزی ستاد انقالب فرهنگی بودم در گروه  اینکه بنده ضمن
 عباسنوشتیم از زمان آقای دکتر  تشکیالتی را که داشتیم برای مراکز خدمات می. وزارت کشاورزی هم بودم

همه اینها . علی زالیعباس ادامه پیدا کرد تا زمان وزارت آقای محمد سالمتی و طور همینشیبانی شروع شد و 
بینی کرده بودیم که در هر مرکز خدمات چه نیروهایی داشته باشیم و با چه شرایطی اینها باال بیایند و  پیشرا 

بلوار ای  هست روی روابط و امکانات باشد که فردی استخدام بشود و در ساختمان شیشه هرچه این نباشد که
ستا و دهستان و بخش و شهرستان و بلکه باید این مراحل را طی کرده باشد و از رو. کشاورز مستقر بشود

 بینی کرده بودیم که اگر کسی واقعاً میل داشته باشد در تهران کار بکند، استان و مراحل آخرش را باز پیش
یک کسی را .  وجودش برای سطح ستاد مملکت نافع باشد. اینجا، بیایدها شهرستان سال خدمت در 25از   بعد

کم و با ناپختگی برای مملکت ای  شکده آمده یا از خارج برگشته و با سابقهنیاورند در ستاد بنشانند که از دان
ولی متأسفانه ما دیدیم کسانی از راه . بلکه این کسی باشد که تمام مراحل را طی کرده باشد. کند ریزی  برنامه

شدند، معاون . رسیدند و آمدند معاون وزیر یا وزیر شدند که یک روز هم در روستا خدمت نکرده بودند
  . شدند، رئیس سازمان شدند و دیدید که چه بر سر مملکت آوردندمدیرکل

  انتخاب برای ریاست سازمان آموزش کشاورزی
  . ، انتصاب شما به ریاست سازمان آموزش کشاورزی را هم شاهد هستیمها سال همان  در  :ن



156       )  (  

 سازمان توسط اعضای  و البته مطابق قانون سازمان آموزش کشاورزی، رئیس1363بله، در سال   :ش
  .شد و نه منصوب  میشورای عالی آموزش کشاورزی انتخاب

استعفای شما از ریاست سازمان از    بعدای  دیگر، یک چیزی نزدیک به چهار سال و خردهعبارت به    :ن
آن وقت سازمان آموزش کشاورزی . ترویج کشاورزی، به ریاست سازمان آموزش کشاورزی منصوب شدید

سازمان آموزش کشاورزی زیرمجموعه کدام معاونت بود .  است1354قانونش هم مصوّب سال . قانون داشت
  . مستقل بود اینکه یا

انقالب که تشکیالت را در از   همان قبل   از بود ووبرنامه طرحزیرمجموعه معاونت  قبالً در ظاهر  :ش
  .  معاونت تحقیقات و آموزشی شدزیرمجموعه تغییر دادند، 56سال 

  …یک معاونت تحقیقات و آموزش داشتیم که دوپس   :ن
بنابراین ما در معاونت تحقیقاتی وآموزشی . ش بود زیرنظرمعاونت تحقیقاتی بود و آموزش هم  :ش
ی من کمک به تأسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و یا ها مأموریتانقالب یکی از از   بعد.بودیم

و امامی وزارت کشاورزی در زابل و منطقه زهک سیستان به واگذاری ایستگاه تحقیقاتی زهک و ادهمی 
این نوع کارها . دانشکده کشاورزی ایجاد شودآنجا    دردانشگاه سیستان و بلوچستان در زابل بود که قرار بود

  . دادیم را هم ما باید انجام می
ج کشاورزی کارهای اجرایی در ریاست سازمان ترویجهت    از به تجربه نامساعدی کهتوجهبا   :ن
  یت چه بود؟ مسئول تان از قبول این انگیزه، داشتید
تواند خودش را برای همیشه با یک انگیزه و با یک فکر و یا سابقه یک تجربه  نمیوقت  هیچآدم   :ش

 من همیشه. شود کار کرد میهرحال   بهکردم که شرایط کاری خیلی بهتر شده است و  میفکر. تلخ نگه دارد
سازمان آموزش هم از . ام را انجام بدهم  بودم که درگیر مسائل جنبی نشوم و بتوانم کار اصلیفرصتیدنبال  به
سال از    بعدخصوص اینکه  بهبردنش را داشتند،بین    از بود و قصداتهام درمعرض یی بود کهها  سازمانآن

ت کشاورزی به داد ما رسید و نگذاشت آموزش وزار کند مرحوم شهید رجایی را که به خدا رحمتش 1358
 شیبانی وزیر و دکتر بهمن عباسبا حضور آقای دکتر ای  در جلسه.  منتقل بشودوپرورش آموزشوزارت 

ان از کارشناسان مند عالقهیزدی صمدی معاون وزارت کشاورزی و عمران روستایی و مرحوم مهندس جعفر 
 . بودیموپرورش آموزش وقت دیگر در دفتر شهید رجایی وزیرای  عده و وپرورش آموزشآن زمان وزارت 

ی زیاد خودش که وزیر بود، قبول نکرد و به مضمون، گفت آموزش کشاورزی را اینها در ها بحثاز   پس
ی کشاورزی و همه امکانات آن در دست وزارت ها دبیرستاندهند،  وزارت کشاورزی بهتر انجام می

 علتبدین .  شهید شد60ر شهریور ولی وزارت و ریاست جمهوری او دوام نیاورد و د. باشد کشاورزی
ن مربوط در مسئوالترتیب، همواره این بحث به توسط دیگر همین   بهوقت و بعدها همهمان   از

 وپرورش آموزشی کشاورزی به وزارت ها دبیرستان ادامه داشت که آموزش کشاورزی و وپرورش آموزش
  .منتقل بشوند
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وجود وزارت کشاورزی برای انواع  کیالتی هستند،تش کردم که نه اینها من همیشه سینه سپر می لذا
تواند  می چکار نباشد، وزارت کشاورزی برای توسعه کشاورزی کشورجوری   اینست که اگرها آموزش
ها جمعیّت  ما با میلیون. و کارخانه دارها باشدها  ش با کارخانهسروکارمثل وزارت صنایع نیست که . بکند

دادند من   بهیت رامسئولاین هرحال   به.آموزشی داشته باشیم ریم، ما باید نظام داسروکارکننده  روستایی تولید
 و مراکز ها دبیرستانکردم که  را انجام بدهم و فکر میکار   این اینکهو من هم خیلی آمادگی داشتم برای

ود یعنی حد. برای توسعه اینها خیلی کار کردیم …آموزش کشاورزی موقعیت خیلی خوبی دارند و بحمدا
جریان    دریعنی. ی از مراکز عمده قدیمی از دستمان رفته بودکل اینکه رغم  به مرکز جدید اضافه کردیم، 10

کردیم  اینها را داشتیم تالش می. جنگ تحمیلی مراکز زیادی را سپاه یا ژاندارمری از ما گرفته بودند
 و تعدادی از مراکز را توانستیم پس  شدیمموفقاندازی بکنیم ودر این راه هم   و دوباره راهگیری  بازپس
 یک نهاد تالش کردیم، به عنوان  به، برای حفظ موجودیت سازمان آموزش کشاورزیهرحال به. بگیریم

  .  باید دارای حساب و کتاب باشدفعالیتکردیم که این  امروز رساندیم و فکر می
  معاون تحقیقاتی وزارتخانه کی بود؟ موقع   آن  :ن
  . یسی کالنتری بودآقای دکتر ع  :ش
  . پس حکم شما را ایشان صادر کردند  :ن
شش وزیر باید . داشتیم شورای عالی ، در سازمان آموزش کشاورزی یک1354مطابق قانون   :ش

 علی زالی وزیر کشاورزی بود، قبول کرد و آنعباسآقای دکتر . البته ایشان پیشنهاد کرد. گرفتند تصمیم می
  . کرد ید میهم باید تأی عالی  شورای
  .  ریاست سازمان آموزش کشاورزی منصوب شدیدعنوان  بهعالی جنابو آنها هم تأیید کردند،   :ن
 علمی سازمان هیئتگفتم من چون عضو . دادند، من قبول نکردممن   بهالبته، ریاست سازمان را  :ش

  .  سرپرست برگزینیدعنوان  بهتحقیقات هستم، مرا
  . بود آنجا  ازتان یعنی، سمت سازمانی  :ن
خدا رحمتش کند مرحوم . ام از تحقیقات بود ولی حکم ریاست برایم صادر کردند سمت سازمانی  :ش

دکتر منوچهر بهارصفت که معاون دکتر عیسی کالنتری در سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بود، 
  . پرستی نمودرا برای من کرد و حکم ریاست مرا تبدیل به سرکار   اینطبق درخواست،

   در سازمان آموزش تشریف داشتید؟ مدتچه   :ن
  . کنم که دو سال فکر می  :ش

  انتقال ستاد سازمان آموزش کشاورزی از تهران به کرج
موقع    آنظاهراً.  حضورتان در سازمان آموزش خیلی بیشتر از سازمان ترویج بودمدتیعنی . دو سال  :ن
   کجا بود؟  سازمان آموزش تهران بود، دقیقاًمحل
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  . آن وقت در تهران و در خود اوین بود  :ش
  . سازمان و یا معاونت تحقیقات و آموزش فعلی استکه  جایی  همین یعنی  :ن
  .بله. بله  :ش
  . اتی که افتاد، انتقال سازمان آموزش کشاورزی به کرج بوداتفاقو در دوره شما، یکی از   :ن
  . کشاورزی اوین استقرار دائم نیافتم من اصالً در باغاولوز رهمان  از  :ش
  …یعنی، خودتان رضایت داشتید به اینکه  :ن
یک سازمان اداری شده بودیم و با رسالتمان جور  اینکه آنجا برای. کردیم  میراکار   ایناصالً باید  :ش
که  ی کسانهایمان وآنآموز دانشیمان و ها کالس در کنار آنجا رفتیم .مرکزمان کرج بود .آمد درنمی

از هر کجا قهر  هرکس هایمان باز بود، بود که دروازهجوری   یکچون تهران بودیم،. خواستند کار کنند می
 بودند، دبیر محلاهل کار بودند، در که   کسانییک آنجا ولی. شد کارمند سازمان آموزش  میکرد، می

دست    ازرفتیم بگیریم، نمیمجموعه عظیمی داشتیم که اگر چنین   یک بودند و بعدمعلم و مربیبودند، 
  . رفت می

  . سپاه گرفته بود اینکه یک مقدارش را مثلاینکه   کما  :ن
یی را که گرفته بودند، اُتُراق کردیم و جا  در همانما رفتیم. نه اصالً بیشترش را گرفته بود. گرفته بود  :ش
  .  قانونی پس گرفتیمطور  بهچون مال خودمان بودهرحال   بههم ما را بیرون کردند ولیبار  چندین
  تحویل گرفتید؟ کسی   چهشما سازمان آموزش کشاورزی را از  :ن
  . بند راد از آقای مهندس مجتبی عالقه  :ش

  تأسیس مراکز جدید آموزش کشاورزی
کنم  دارید؟ فکر میخاطر   بهاندازی شد، مراکزی را از مراکزی که در دوره شما تأسیس یا راه:ن 
  . ن هرمزگان یکی از آنها بود در استاآباد حاجی
 تازه ها  بعضیحاال.  در کرمانشاه و سنندجدشت ماهیواحدهای .  کلنگش را زدیمآباد حاجی  :ش

 جدیدالتأسیس ها  بعضی.جنگ تحمیلی تخریب شده بودندسبب   بهذهاب سرپلتأسیس شده و یا مثل مرکز 
ی بودند که حاال متعددبسطام شاهرود و مراکز  کالی ساری و ساوه و کردکوی و قزوین و بایعمراکز . بودند

  . ی آنها را آغاز کردیمطراححضور ذهن ندارم و کار 
یی ها  گرفتاریها و که برای توسعه مراکز آموزش کشاورزی انجام دادید و درگیری اقداماتی درمورد  :ن

دارید، خاطر   بهی راکه با سپاه و ژاندارمری بر سر غصب اراضی بعضی از این مراکز داشتید، اگر مطلب
  .بفرمایید
اسباب و ابزارش باید . آموزش کشاورزی یک رکن اساسی از توسعه کشاورزی است هرحال به  :ش

از   بعداصالحات ارضیاز   بعد و41اصالحات ارضی سال از   بعدبود و باید به کشاورزانی که فراهم می
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کشاورزی بودند، پاسخ های  وین و تکمیلی در زمینهن اتاطالع و ها  مهارتانقالب اسالمی برخاسته و نیازمند
  . شد  میمناسب داده
این، تبلیغاتی که خود انقالب برای توسعه کشاورزی کرده بود و ارزشی که برای کشاورزان بر   عالوه

شد که کشاورزان باید مطالب جدید  نفره می های هفت  هیئتطریق   ازهایی که توصیهخصوص   بهقائل بودند و
شد و امکاناتی فراهم  کرد، باید به اینها یک پاسخی داده می یرند و خودش هم امکاناتی فراهم مییاد بگ
آموزش داشتیم و ده  در آموزش کشاورزی شاید ده مرکز. شد تا آموزش کشاورزی تحقق پیدا بکند می

 شما.  ما داشتیم به وزارت تعاون و امور روستاهای سابق بود و مجموعاً بیست مرکزمتعلققبل    ازمرکز هم
جایی مثالً فرض  ،یکهرحال به. توانم بگویم غصب ولی من خیلی هم نمی بردید،کار  بهواژه غصب رااینجا 

کرد و  حاال سپاه یک روزی استفاده می. بود، میدان جنگ شده بود آنجا  که مرکز ماذهاب سرپلبفرماییدکه 
ما هرحال   به.کردند ه آنها باید حفظش میکرد و بخشی از این آب و خاک بود ک یک روز هم ترکش می

  . کردیم را درست می آنجا باید
آموز   اگر دانشحتیاز مراکز آموزش کشاورزی کارکنانی داشتند، یعنی  هرکدام بگیرید که درنظر شما

کنند؟ کجا بیایند؟ مثالً مرکز ب چکار این پرسنل. هم دیگر نگرفته بودند، ولی پرسنل که داشتند
من آمده بودند از    قبلکه بر اثر حمله دشمن بعثی به آن سرنوشت دچار شده بود و همکارانمان  ذهاب سرپل

ای یا در اداره کشاورزی راه انداخته بودند و حاال ما  آباد در مثالً خانه اجاره و یک مرکز کوچکتری در اسالم
. هر دو مرکز را گرفته بودند. اشتیمیا مراکزی که ما در مهاباد و میاندوآب د. کردیم تجهیزش میرا   اینباید

 آقای همت قدیمی به متروک یک مرغداری محلما هم به ناچار در باغ کشاورزی میاندوآب یا در مثالً 
 آموزش در وزارت جهاد کشاورزی بود، مرکز را دایر فعالی هم از مدیران مدتمهندس مرتضی مشکینی که 

یعنی تقریباً . کار مشکلی بود. انداختیم را راه می آنجا باید. ردیمک باید امکانات برایش فراهم می. کرده بودیم
بکنیم و آن مرکز را چگونه در  چکار شدند، با افرادشان هایی که تعطیل میجا  یک در فکر بودیموروز شبما 

  . جایی دیگر برقرار کنیم
ما . دیدند بود، صدمه می آنجا   درشدند، پرسنل ما که یا مثالً فرض بفرمایید که جاهایی که بمباران می

ما یک سپاه قرار داده بودند و  دراختیار مان را مثل کرمانشاه که مرکز اصلی. کردیم باید یک کارهایی می
بمباران و تهاجم  درمعرض ساخت و درحال هم آنجا خواستیم درست بکنیم و دشت می مرکز جدید در ماهی

  . نیروهای بعثی بود
بیشتر برای بقای . ریزی برای آینده را کامالً از ما گرفته بود قریباً فکر برنامههایی بود که ت اینها درگیری

کنیم که این سازمان تشکیالتش باشد و همین  چکار کردیم که موجودیت قدیمی سازمان خودمان فکر می
  .  را هم دایر داشته باشیمها کالس

ین، مراکز آموزش کشاورزی بیرجند و آباد کمین، مراکز آموزش کرمان و باغ هایی مثل علیجا  یکحاال
 داشتیم،  فعالیتگذاشتیم،   می کالسقاین و مرکز آموزش کشاورزی طُرُق در مشهد که جاهای امنی بودند 
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همه این .  کتب درسی داشتیمتهیه داشتیم، تجمعاتی برای وآمد رفتمسابقات ورزشی داشتیم، سمینار داشتیم، 
  .  دائم داشته باشیمصورت  بهاین طور نبود که ماهرحال  ه بهم بود، ولیبا    همراهها فعالیت

آنان آمدند و با اظهارنظرهای مختلف  در درون خودمان هم همیشه با معاونان و وزرای جدیدی که می
اصالً آموزش کشاورزی در وزارت کشاورزی  اینکه مثالً .کارشناسی بود، مواجه بودیمکه عمدتاً هم غیر

 و خودمان را راحت وپرورش آموزشچه ربطی دارد؟ بدهیم به ما   بهآموزش کشاورزیباشد یا نباشد؟ اصالً 
آورند و درس  ها را می  بچهآنها مثل بقیه مدارس که هرحال   بهرفت،  میوپرورش آموزشاگر هم به . بکنیم
آموزش به بزرگساالن روستایی و به تربیت کادر و آنجا ولی دیگر. دادند دهند،آن جا هم فقط درس می می

  . ضمن خدمت کارکنان کشاورزی و روستاییان که کاری نداشتند
بر  عالوه است مسلمگیر نبود ولی آنچه کردیم که خیلی چشمآنجا    دری مختلفیها فعالیت هرصورت در

.  ده مرکز جدید را کردیمریزی شده و تجهیز آنها، پی گرفته  مراکز متروک و بازپساندازی بازسازی و راه
 آنها هم انجام شدکه  یابی مکانطور   همین انجام شد و یمحلی ها  بررسی شد،تهیهندس مشاورش ی مهها طرح

  . شکر خدا امروز مشغول کار هستند ند و بهشاید ده تا پانزده سال طول کشید تا اینها بعداً درست شد
ه از سازمان بگیرید در شاهرود که ما چه گرفتاری داشتیم ک درنظر حاال شما مثالً مرکز بسطام را
 بگیریم و در کنار آن مرکز تحقیقات وسیع آنها، یک مرکز زمین تکهتحقیقات کشاورزی توانستیم یک 

یی جا  یکیعنی. آموزش کشاورزی هم درست کنیم که این دو تا با همدیگر ارتباط منطقی داشته باشند
حاال به را   این آموزش و بگویندبیاورند، این نتیجه را بیاورند به مرکزدست   بهای تحقیق بکنند، نتیجه

این . آموزان و به دانشجویان آموزش بدهید مندان امور زراعی، به دانش ن کشاورزی و عالقهتولیدکنندگا
یی جا  یکمرکز تحقیقات به آن عظمت بود، ولی. ترتیبهمین   بهعباسآباد بندر در حاجی. خیلی سخت بود
  . زحمت از تحقیقات برای مرکز آموزش زمین گرفتیم ز هم به که بامنطقه بدهدمردم   بهنبود که آموزشی

 انقالب اول پول یک روز نفتی که محلیا فرض بفرمایید که در استان بوشهر و در شهرستان برازجان، از 
  آنجادلیلیهر   بهولی بعداً. درست کرده بودندآنجا   درداده بودند، ظاهراً یک گاوداری دولتی به چه عظمت

کردیم که این استان به این بزرگی است و مرکز  ما احساس . شد و تعطیل بود وداری اداره نمی گاصورت به
بحث کردیم که این گاوداری که خالی است، اتاق هم دارد، قابل تغییر کاربری و . آموزش کشاورزی ندارد

ارد، ما نظر دادیم های به این خوبی هم که د ساختمان به این عظمت و به این خوبی و سوله، تبدیل هم هست
  . مرکز آموزش کشاورزی و دامپروری تبدیل کنیمیک  بهرا   اینکه

کردیم و یا باید   میتناسب شرایط پیشنهاد به در جاهای مختلف تدریج  بهاینها کارهایی بودکه ما
ر در حوزه ه اینکه  یعنی–کردیم و این هم در اجرای همان بندی بود که خودمان تصویب کرده بودیم  می

یعنی اگر در هر شهرستانی یک جوان روستایی . شهرستان یک مرکز آموزش کشاورزی داشته باشیم
مند بود که در شهرستان خودش تحصیالت کشاورزی بکند، یک مرکز آموزشی وجود داشته باشد که  عالقه
  . ودمقیم بشآنجا    درروزی هم باشد، امکانات هم بدهد و جوان بتواند از روستا بیاید و شبانه
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  ایجاد یک مرکز آموزش کشاورزی در محدوده هر شهرستان
چه مرجعی رسید و چقدر انجام آن تصویب   بهبند اخیر توضیح بدهید که این بند درمورد است ممکن  :ن
   شد؟ محقق
ی آموزش کشاورزی که تخصصهرم نیروی انسانی . این قضیه مربوط به ستاد انقالب فرهنگی بود  :ش

 کشاورزی های کرده تحصیلن یا التحصیال فارغداد که وضع   شده بود، نشان میتهیهفرهنگی در ستاد انقالب 
به این نتیجه هرحال   به.ما از رأس تا قاعده یا از قاعده تا رأس چه شکلی دارد و چه شکلی باید داشته باشد

  . شیم مملکت ما یک دانشکده کشاورزی داشته با مهماز اقالیم هرکدام رسیدیم که در حوزه
 یک کویرمان مناطق .بود اقلیم یک شمال مثالً .داریم اقلیم هفت کشور در که کردیم می فکر موقع آن یعنی

چنین   یک.ها اقلیم دیگر طور وهمین اقلیم یک خشکمان سرد و اقلیم یک سردسیرمان مناطق.بود اقلیم
یست هفت دانشکده کشاورزی در با بر این اساس می. شد اقلیم می هفت شامل که بودیم کرده بندی تقسیم

گفتیم که در هر استان یک  .های کشاورزی آموزشکدهسراغ   بهآمدیم بعد . هفت اقلیم داشته باشیم
آموخته تربیت ن هم یک دبیرستان کشاورزی که کاردر حوزه هر شهرستا. آموزشکده کشاورزی داشته باشیم

  نیمچه دبیرستان کشاورزی که کارورز اصطالح  بهو در حوزه هر بخش هم یک. کند، داشته باشیم
  . تربیت کند

 اتخاذمملکت  موردنیاز متخصص به نیروی ماهر و توجهاین تصمیمی بود که ستاد انقالب فرهنگی با 
از هر جایی و از هر موقع   آنچون. دانشکده کشاورزی درست نشودهمه   این زایدصورت  بهکرده بود که

خواستند و برای این منظور نه زمینی  هم فقط دانشکده کشاورزی می  هرکدامآمد و  میشهرستانی یک ندا
  . ها هم باال بود  هزینهحال درعینداشتند و نه امکانات و نه تسهیالتی و 

  دانشگاه علوم کشاورزی ایران
، با داشتن دبیرستان کشاورزی در هر شهرستان و آموزشکده کشاورزی در حوزه هر استان و حال درعین

 هم یک دانشگاه علوم کشاورزی داشته  ملیه کشاورزی هم در هفت اقلیم مملکتی، در سطحهفت دانشکد
دانشگاه علوم  زیرنظر دانشگاه علوم کشاورزی هم در کرج باشد و این هفت دانشکده در هفت اقلیم. باشیم

این تصمیم دانشکده همان حوزه باشند که  زیرنظر ها هم در هر شهرستان،آموزشکده. کشاورزی ایران باشند
 استاندارها و ائمه جمعه و دیگران برخورد کرد متعددتقریباً با مقاومت سخت و شدید و متعاقب آن فشارهای 

هم که از دستشان برآمده بود، فارغ از این تصمیم، شروع کردند و برای خودشان مؤسساتی مثل  هرکدام و
  . کشاورزی درست کردندهای  دانشکده

 آموزش عالی  ، در هر شهر و دهی یک مؤسسهها استاننید در بعضی از ک اآلن هم که مالحظه می
دانید که ما چند دانشکده کشاورزی  شما اصالً می.  از اینها اصالً زمین ندارند بعضی. کشاورزی وجود دارد

اصلی مادر مانند باغبانی و زراعت، های  اعمّ از آزاد یا غیرآزاد داریم که رشته ترویج دارد ولی رشته
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ی کشاورزی ها  مهارتو معلوم هم نیست که اینها کار یا علوم کشاورزی یا.  نداردشناسی امپروری و خاکد
  . کنند  میگیرند و عمل را در کجا یاد می

گرفته شد و برای آن بود که بگوییم در هر دهستان و درتکمیل آن درهر آنجا    دربنابراین، این تصمیم
در حوزه هر شهرستان یک دبیرستان کشاورزی . ی داشته باشمبخش ما یک دوره کارآموزی و کارورز

در هر اقلیم هم از اقالیم . در حوزه هر استان یک آموزشکده کشاورزی داشته باشیم. کامل داشته باشیم
 به همه مجهزکه بعداً با کرج شد هشت اقلیم، یک دانشکده و مجموعاً هشت دانشکده کشاورزی گانه  هفت

شور داشته باشیم و اینها همه تحت هدایت علمی همان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع امکانات در سراسر ک
  .  بوده و با هم در ارتباط علمی باشندملیطبیعی در سطح 

.  باشد مولد کمکبندی کرده بودیم که در سطوح پایین ما کارورز داشتیم که باید  جوری تقسیم این
کارشناس داشتیم .  باشدتولیدکنندگاناردان داشتیم که باید راهنمای ک.  باشدمولدکارآموخته داشتیم که باید 

ولی این هرم پیشنهادی برای .  بودندها لیسانس فوقان و متخصصش باشند و باالتر از همه  زیرنظرها کاردانکه 
  .خورد و نشدهم   بهای عدهآموزش کشاورزی هم در اثر مخالفت 

  استعفا از سازمان آموزش کشاورزی
  واگذار کردند؟ کسی   چهیت سازمان آموزش کشاورزی را بهمسئولمستعفی شدید، اینکه از   دبع  :ن
کردند، شاید چند ماه طول   قبول نمی کردند، کردم، باز هم مقاومت می موقعی که من استعفا می  :ش
 ن آقای مهندسانجام شد و چون کسی را پیدا نکردند، از من پرسیدند، من گفتم که معاون مکار   ایندادند تا

موجب حکمی که آقای دکتر حسن  ایشان به. به ایشان سپرده بشود بهتراست حسین حسینی است وسید
 عنوان  بهتوفیقی، معاون وزیر در امور تحقیقات و آموزش داده بود، تا تعیین سرپرست یا رئیس جدید،

  . سال طول کشید2- 3کنم که  سرپرست منصوب شد و این تعیین هم فکر می
  . یعنی آقای مهندس حسینی همچنان سرپرست بود  :ن
یک وقتی هم   آن طهماسبی آمد و محمدعلی کنم که آقای مهندس ایشان هم فکر میاز    بعدبله،  :ش

چون خیلی از . آماده بودچیز   همه. ایشان در آموزش کشاورزی آماده بودفعالیتبود که واقعاً بستر برای 
های سازمانی، و  ، بناها، خانهها ساختمان. بازپس گرفته و تجهیز کرده بودیمشده را ما  غصباصطالح   بهمراکز
. بنابراین، آن زمان، زمان صرف غذا بود. و هم در مراکز فراهم بودآنجا    دربرای ایشان همچیز   همهخالصه

اتی  کشاورزی تغییروپرورش آموزشولی البته باز در نظام . شرایط فراهم بود …دوستان آمدند و بحمدا
ی پودمانی و علمی کاربردی روی ها آموزشرفت و کار دانش و بین    ازحاصل شد و آن حالت دبیرستانی

کاردانی دارند  درحد کار آمد و بعد، خیلی از این مراکزمان به آموزشکده کشاورزی تبدیل شدند که
دیران میانی و  آموزش م–ی تاکتیکی آموزش کشاورزی ها سیاستالبته در این دوره، . دهند مدرک می

حدود زیادی برای کسب مدارک تحصیلی معادل و رسمی در مقاطع  و تا وزارتخانهمدیران سطح باالی
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که با این هدف و دسترسی به اعتبارات است   بدیهیو.  رونق گرفته بود-نسبتاً باال های  مختلف و با هزینه
  .بودتر  خیلی راحتبعد   بهاز آنهم کردن  حال جلوس بر کنار یک سفره آماده، کارعین    درکالن و

  مخالفت با ایجاد مراکز آموزش کشاورزی
  نسبت به توسعه مراکز آموزش کشاورزی نظر مساعد ندارند و توجیهشان همها  بعضیآقای دکتر،  :ن
دیدن  آموزش درحال در این مرکز آموزشکه   زمانیآوریم و تا آن  جوان را میعدهما یک که  است این

با انگیزه و با حرارت درس بخوانند و یک چیزی هم یاد است   ممکنهم ن گرم است و خیلیهستند، سرشا
کار کشاورزی مواجه  وقتی اینها با رکود شدن، التحصیل فارغانقضای آن دوره آموزشی و از   بعداما . بگیرند

بینند، دچار  می اند آوردهدست   بهدورهطول    دریی را کهها تواناییامکان استفاده از  شوند و عدم می
شما  اینکه از و ظاهراً این یکی از علل اساسی بود که در برخی از مناطق، مانع شد. شوند  میسرخوردگی

 از صراحت  بهمثالً در استان ایالم مدیر وقت ترویج استان ایالم. بتوانید مرکز آموزش کشاورزی ایجاد کنید
 هم نکردم که در این استان، مرکز آموزش من راغب نبودم و مساعدت«: کرد که این قضیه صحبت می
یی است که هنوز هم مرکز ها استاندانید ایالم یکی از معدود  میطورکه   همان، و»کشاورزی ایجاد شود

  نظرتان راجع به این موضوع چیست؟. آموزش کشاورزی ندارد
  . هنرستان دارد آنجا  :ش
  . ارد دوپرورش آموزشهنرستان کشاورزی وابسته به وزارت   :ن
یعنی ارتش و نیروی انتظامی اگر . گویم این وضعیت غیر از نیروی انتظامی و ارتش است من می  :ش

 و  نفر را استخدام60 یا دانشجو دارند، این آموز دانش نفر 60دارند، اگر ای  یک آموزشگاهی یا دانشکده
.  استطور همینکده افسری هم دانش. جور است مدرسه گروهبانی ارتش هم همین. ندکن  مشغولشان میکار به

 ی دیگر، در بقیه مملکت کجا یک نظام تحصیالتی است وتخصصغیر از این دو و برخی دستگاههای 
اگر ما بخواهیم از . جا نیست  کند؟ هیچکار  بههم یک تضمینی است که اینها را استخدام و مشغولاش  دنباله

ی و مهندسی و پزشکی بگوییم تا برای فنرزی و رشته حقوق گرفته تا ادبیّات و فلسفه و هنر و کشاو
اندازیم، باید اآلن هیچ   نمیراهرا   آنی و عالیمقدماتاینها تضمینی نباشد، ما کارآموزش کردن  مشغول

 مان این نیست که فرد پرورش بدهیم برای نه، واقعاً ما برنامه. شود این هم که نمی. دانشگاهی نداشته باشیم
کنیم که کشاورزی یک بخش   میما احساس .دولت بشود و بعد کار کشاورزی بکندباید استخدام اینکه 

روستایی یک قشری است دراین مملکت وآموزش کشاورزی هم  .ی است در این مملکت مهماقتصادی و
  . یاد بگیرندرا   آنخواهند  مییک علمی است برای کاربردکه کسانی

گوید که   میخواهد بیاید و اصالً می. شود و نه چیز دیگرخواهد استخدام ب  ساده، یک نفر نه میعبارت به
خواهم بروم   میخواهم بروم کشبافی بکنم یا  میمن عشق دارم که کشاورزی را یاد بگیرم و بعد هم

گویید؟ ما که نباید جلو او را بگیریم و   میشما چه. خواهم راننده تاکسی بشوم می. فروشی بکنم  موکت
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شوی، پس جایی در آموزش کشاورزی برای تو   میکاره معلوم نیست که چهینده آ   دربگوییم که چون تو
 این فرمایش را کرده، خیلیکه   کسیآن. ، اصالً ما رشته علوم کشاورزی هم نداشته باشیمسان بدیننیست و 

یعنی چی؟ بگذارید .خیلی ظلم کرده است. معه روستایی و کشاورزی ایالم ظلم کرده استجا  بهمننظر  به
  .  توسعه پیدا بکندیواش یواشبگذارید . کار آموزش کشاورزی در استان ایالم راه بیفتد

شما که اآلن در قسمت مطالعات ترویج و توسعه نظام کشاورزی هستی، . من همیشه همین اعتقاد را دارم
تان بیکار محققصد . ثمر و نتیجه انجام بماند  بییتانها طرحشاید بردباری الزم را داشته باشی که صد مورد از 

ثمر  اگر یک موردش به. هیچ عیبی ندارد علمی بگیرند و باز هم بفرمایید که هیئتباشند و حقوق عضو 
پرانیم که یکی به آن هدفمان   میها را  یعنی ما تمام این سنگ.ایم بنشیند، ما تمام آن ضررها را جبران کرده

  . همان یکی بس است. بخورد
شد پاستور شان   اجرتی جان کندند تا یکیصورت  بهروز در گذشته داوطلبانه یا ها نفر شباندر تاریخ صده

معموالً یک نفر . را انجام بدهندکار   این شوند وموفقشان  قرار نبود همه. و توانست میکروب را کشف بکند
دهیم، در بین   میالتحصیل فارغکنیم، ده دوره   میبازای  ما یک مدرسه. رباید است که این گوی سبقت را می

و همه ایم  و درست انجام بدهد، ما ثمره خودمان را بردهموقع   بهاینها اگر یک کسی پیدا بشود که کار را
مطمئن به شرایط زندگی نیستیم که بگوییم قدر   آن.دانیم  میموجهآن یک مورد خاطر   بهگذشته راهای  هزینه

نه، این را کی گفته . ده نفر باید کار گاوداری بکنند رشته دامپروری بشوند، هر التحصیل فارغاگر ده نفر 
کنند، در بینشان یک  آیند تحصیالت مختلفی می دنیا هم کسانی میجای   همه.نیستجوری   ایناست؟ هیچ

بنابراین، آموزش کشاورزی یکی از . گیرند دهند و الگو قرار می  مینفر، دو نفر، یک کار مفیدی انجام
ان به کشاورزی و روستازادگان و فرزندان کشاورزان و مند عالقهرود به آن برای های علمی است که و رشته

  . ان آزاد استمند عالقهدیگر 
  همه  اینگوید که برای چه گویند؟ چرا کسی نمی میرا   اینو اصالً چرا برای آموزش کشاورزی
  تزاق کنند، با مطالب فلسفه اگر بخواهند ارها  آدماین.گیرند  میدر رشته فلسفه یا علوم اجتماعی دانشجو

  ها گونه رشته  اینآیند پس چرا می. آهنگری یاد بگیرند، نجاری یاد بگیرند بروند باید. توانند که نمی
 خواهد می ولی باشد آهنگر خواهد می کسی یک. برای خودش علمی است اینکه برای کنند؟  میرا دایر
  اآلن شما .باشد بلد هم هنر باشد، داشته هم هنر خواهد می .دارد اشکال چه باشد، بلد هم فلسفه
  .دارد یوغریب عجیب کار یک اصالً کسی یک که بینید می دهید، می تشکیل که داوطلبانه یها کالس
  زمینه یک در بیاید مثالً که است این اش دلخوشی و اش سرگرمی ولی .دارد مخصوص شغل یک اصالً
  در البته .گذاشت باز برایش را راه باید .بکند کسب معلوماتی یک شناسی مثنوی مثل یخصوص به ادبی
 نیروهای توانند می زمان و عصر هر در هم ها دولت کاربردی، علوم گسترش برای کلی تلقی این جوار
نحو مطلوب در مؤسسات و نهادهای علمی و آموزشی تربیت کنندوبه خدمت خود هر   بهخود راای  حرفه

  . درآورند
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  تصاد کشاورزیتشکیل دفتر تحقیقات اق
  گیری کردید، کجا رفتید؟  از سازمان آموزش کشاورزی کنارهاینکه  از  بعد  :ن
  علمیهیئتسازمان تحقیقات خودمان برگشتم، دنباله همان سمت عضو همان   بهاًمجددمن   :ش
ممیّزه   هیئتو نیز عالی   شورایدر سطح ستاد مشغول کار بودم، عضوهرحال   به.تحقیق و ترویجبا   درارتباط

   شورای بودم، عضو گروه کشاورزیوپرورش آموزشعالی    شورایسازمان تحقیقات کشاورزی بودم، عضو
داشتم و باید با آنها  زیرنظر انقالب فرهنگی بودم، همه اینها هم کار بود و همواره هم چند تا کمیته راعالی 

ورزی، چه درون سازمان خودمان، چه ی مختلف، چه درون وزارت کشاها ریزی برنامهبرای . کردم کار می
ی ها مسئولیت، چه درون وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن زمان همواره وپرورش آموزشدرون وزارت 
 در 54، طرح دفتر تحقیقات اقتصاد کشاورزی را که از سال 1366در سال  اینکه تا. تَبَعی داشتم
دفتر تحقیقات اقتصاد کشاورزی که . دایر کردیممرحله اجرا درآوردیم و دفتر را   بهمان بود، سازماندهی

  . داشتم برعهده 72 تا سال 66یت آن دفتر را هم از سال مسئول
  .  این دفتر سهم داشتیدگیری  شما در شکل  :ن
 تشکیالت تحقیقات بودیم، یادش بخیر تهیهجریان    درماکه   زمانیدرکه  است  این مهم مسئلهاصالً  :ش

ا که او هم نظر خیلی موافقی داشت، فکر کردیم که سازمان تحقیقات کشاورزی که  رضانیمحمدآقای دکتر 
نگاهی به مسائل اقتصادی تولید هم باید داشته  حداقل یک نیمپردازد،  اش به تحقیقات بیولوژیک می همه
  .  به مسائل اجتماعی هم باید باشدتوجه داشتم که اقتصادی کافی نیست و ادعاالبته من . باشد
  . 54سال همان   در   :ن

یعنی تحقیقات بیولوژیکی باشد، تحقیقات . که تحقیقات اقتصادی و اجتماعی هم داشته باشیم. بله  :ش
معتقد بودند که وزارت اینکه   کما. اش زیاد عنایتی نداشتند اقتصادی و اجتماعی هم باشد که به اجتماعی

دانشگاهها . پردازند ارد و آنها به این مسائل میتعاون و امور روستاهای سابق، مرکز تحقیقات روستایی را د
در آن زمان هیچ  اینکه اش را بدون بنابراین اقتصادی. پردازند  به اینها میشناسی گروههای جامعهطریق    ازهم

  . قبول کردند، بیاورندوجود   بهواحد سازمانی
صاد در تشکیالتمان بود، واحد اقت ، چون66 و 65ی ها سالمن از سازمان آموزش در شدن  آزاداز   پس

و تا آن وقت کسی عنایتی ایم  در تشکیالت پیش بینی کردهقبل   را از  ایناین فرصت را پیدا کردم و دیدم که
که اند  نکرده است، گفتم که این تحقیقات اقتصادی است، وجودش هم الزم است، همه هم پی برده به آن

گفتند که پس خودت . اقتصادی هم مطالعه شودهای  نبهکافی نیست، باید جتنهایی   بهتحقیقات بیولوژیک
این مأموریت را دادند و من هم شروع من   به.تحقیقات بودم آن وقت هم عضو شورای عالی. مشغول شو

یی را به استادهای مختلف دادیم و شاید ها طرح و افرادی را جمع کردم و مطالعاتی و سازماندهیکردم به 
ه چینی برای تبدیل آن دفتر به یک مقدم دفتر به سازندگی تشکیالت آن و همه دوران خدمت من در این

  . مؤسسه علمی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی گذشت
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کردند، من هم همپای بقیه مؤسسات  نیروهای زیادی را که برای سازمان تحقیقات کشاورزی بورسیه می
البته ما مؤسسه نبودیم و . کردم  می بورسیهها اناستبرای دفتر اقتصاد کشاورزی در ستاد و مراکز تحقیقات 

گرفتند   میبقیه، هر تعدادی که آنهابا   همراهنیروجهت    ازولی.  مؤسسه درآییمصورت  بهتالش داشتیم که
بورسیه  و کردند  میها شرکت درمصاحبه آمدند، از طریق مطبوعات می کردم، من هم نیرو معرفی می

ابتدا با مقطع کارشناسی شروع شد و بعد هم ها  بورسیه. کردیم  میتحصیالت عالیه اقتصادکشاورزی
اآلن هم خوشبختانه تقریباً در هر استانی ما چند نفر کارشناس ارشد و . کارشناسی ارشد و بعد هم دکترا

 و در مراکز ها استانواحد در همین    درو) اوین( دفتر در تهرانهمین    دردکترای اقتصاد کشاورزی داریم که
   .کنند  میقیقات کارتح

  تأسیس واحد پژوهشی ترویج
ترویج وآموزش کشاورزی هم  درمورد خاطرتان نرسیدکه یک واحد پژوهشی آیا به، آقای دکتر  :ن

   کنید؟ اندازی راه
بود، معتقد بود که خودش یک دفتر  مدعی میکار   اینمنتها خود سازمان ترویج که باید برای. چرا  :ش

 بعد آن زمانی هم که این موضوع. گیر نبودند یعنی آنها خیلی پی. دهد را انجام میکار   اینمطالعات دارد و
بنابراین وقتی دیدم . آمده بودوجود   به قرار گرفت، یک معاونت ترویج در وزارت جهاد سازندگیموردتوجه

آن زمان خدا  ،دهند  نمیرا انجامکار   اینندارد وکار   اینای به که خود وزارت کشاورزی خیلی عالقه
احمد اسحاق حسینی را که مقام معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت  سیدرحمتش کند مرحوم مهندس

  کردم که شما یک واحد تحقیقات ترویجی درتهیهداشت، طرحی برای ایشان  برعهده جهاد سازندگی را
 معاونت ترویج و مشارکت الًاوچون . آنها هم در درون خودشان گرفتاری داشتند. بیاوریدوجود  اینجا به

 تلقیواحد اجرایی  درواقع مردمی یک دفتر مطالعات در درون خود داشت و در ثانی، خود این معاونت هم
را بکنند، آنها کار   اینخواستند واحد تحقیقات وزارت جهاد در یک معاونت دیگر بود و اگر می. شد می

 شد مثل کردند، درست می  میو حال اگر این کار را. نندمنتقل ک آنجا شرطشان این بود که این واحد را به
 و مراتع که تحقیقاتش در معاونت تحقیقاتی ها جنگل و مراتع با مؤسسه تحقیقات ها جنگلسازمان مسئله 

توانست  بود که خیلی روی اینها نمی  می و مراتعها جنگلوجود داشت و اجرای نتایج تحقیقات در سازمان 
  .  یا یک چیزی از آنها بخواهدی داشته باشد وتسلط

حال هم، من کوتاه نیامدم، همین چند وقت  و تا به. پیشرفتی حاصل نشدبنابراین، در این قضایا گره افتاد و 
ین مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی که اآلن جزئی از معاونت تحقیقات و آموزش مسئولپیش به 

 مرکز تحقیقات روستایی هستید، دلیلی وجود ندارد که وزارت جهاد کشاورزی است گفتم حاال که شما
. یعنی ما توسعه و ترویج روستایی هم داریم .شان بررسی بکنید اجتماعیجهت   ازاش جامعه روستایی را همه

  به قضیه نگاهطورکلی به گفتند که ما.چرا ترویج روستایی در گروههای تحقیقاتی شما جایگاهی ندارد



           167 

 یک گروه حداقلهای مختلف گروه تحقیقاتی دارید،  ی که برای زمینهطور همینا گفتم نه، شم. کنیم می
  . من گفتم، حاال بخواهند گوش بکنند یا نکنند. تحقیقاتی ترویج هم باید درست کنید

در جایگاه مناسب خودش باید باشد و راه و روشی هم که .  است، این واحد ضرورت داردمسلمآنچه 
 من شاید دنبال بکنم که ها  وقتخیلی وگرنه .قرار بگیرد مورداستفاده وارد اجراییکند باید در م تعیین می

برای خودش کار بکند و هزینه زیادی هم گردن  خأل بخواهد جدای از دستگاه اجرایی درست بشود و در
تایج  و مراتع اگر وجود دارد باید ببینیم چقدر نها جنگلچیست؟ مؤسسه تحقیقات اش  فایده. مردم بگذاریم

اگر نه، دلیلی بر بودن مؤسسه . شود  گرفته میکار  به و مراتع و آبخیزداریها جنگلکارش در سازمان 
منابع طبیعی که همه کارهای آموزشی و پژوهشی های  دانشکده  و مراتع وجود ندارد، زیراها جنگلتحقیقات 

  . دهند  ومراتع و آبخیزداری انجام میها جنگلرا برای سازمان 
ی، وزیر وقت جهاد کشاورزی، در یک جلسه بزرگی در مراسم جشن هفته حجته هم به آقای یک دفع

 عرض کردم، تحقیقاتی اگر در دستگاه اجرایی وجود دارد، آن تحقیقات باید مثل 1381کشاورزی در سال 
 ریعنی این تحقیق را انجام بدهند و برای توسعه کا. باشد R& D (Research and Development) همان

 شود؟  گرفته میخدمت  بهمان در درون وزارتخانه یک از کارهای تحقیقاتی ما کدام. خدمت بگیرند به
 تحقیقاتش، استطرف   یکجنگل. دیگر استطرف   یکتحقیقاتش  است،طرف   یک دامپروری-  کدام هیچ
یا باید این . هستندی هم هستند، در تعارض با همدیگر رو روبه اصالً ها  وقتاینها بعضی. دیگر استطرف  یک

ارشادی عوامل تحقیقاتی کرد، یا   علمینظر   بههای اجرایی را منوط برد، یا باید برنامهبین   ازتعارض را
و نیازهای اجرایی عوامل میدانی نمود، یا همه اینها را تحت یک مدیریت نظر   بهتحقیقات را منوطهای  برنامه

 م و اگر قرار باشد واحدی هم برای تحقیقات ترویج درست بشود ورا ما با اینها داشتی مسئله این. درآورد
  . منتزع از هم باشد، فقط اتالف نیروی انسانی و سرمایه استجور  این

  از دفتر تحقیقات اقتصاد کشاورزیگیری  کناره
دید  کرگیری  کشاورزی کناره اقتصاد تحقیقات دفتر مدیرکلی از که 72 سال از بعد شهبازی، دکتر آقای  :ن

  ان در جای شما قرار گرفتند؟ حجار خودتان ادامه دادید، آقای مهندس کار  به علمیهیئت عضو عنوان  بهو
کردند و برای پذیرش   نمیمنش قبول چون آقای دکتر آهون. با اصرار و تالش زیاد خودم. بله  :ش

 کردم که این من سعی میبنابر. گفتند که شما جانشین ندارید  می گذاشتند ومعطل ها  مدتاستعفا، مرا
یعنی ضمن استعفا که گفتم من را بازنشسته . تا استعفا کردم. خودم را از سیستم آن زمان رها کنمجوری  یک

هم بکنید که آقای دکتر عیسی کالنتری، وزیر وقت کشاورزی، رسماً مخالفت کرد و به معاونش که رئیس 
  . ازنشسته نشودگفت که سعی کنید ایشان ب  میسازمان تحقیقات بود،

کنیم؟ گفتم که  چکار . جایگزین پیدا نکردیمعنوان  به، آخر کار هم گفتند که ما کسی راهرحال به
 بود و آن دفتر هم اداره شد ها  مدتنفر پیدا کنید که ایشان هم تاکه   وقتیمعاونم هست، ایشان را بگذارید تا
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 ،وپرورش آموزش عالی   شورایهایی که در منتها درگیری . تشکیالت بودمهمان    درو من هم کماکان
  داشتم هم ادامه داشت و البته وقت زیادی هم…تحقیقات و عالی   شورایانقالب فرهنگی، عالی  شورای

  . گذاشتم  میدادم، روی نوشتن کتاب و روی کارهای تحقیقاتی که با فرهنگستان انجام میموقع   آن

  روی در سازمان تحقیقات کشاورزی کج
این هم پیرو همان اصرار  . که به افتخار بازنشستگی نایل شدید75 منتها شد به سال ها سالاین  هراًظا  :ن

  خودتان بود؟
قدر   آنهرحال  بهولی. دادند به بازنشستگی من رضایت نمی  از آنهاکدام هیچموقع    آن.بله دیگر  :ش

بینید که من  روشنی می  شما الاقل حاال بهگویم که البته می. رفتم و گفتم و ابراز خستگی کردم تا پذیرفتند
  .  من اآلن شاید کارم خیلی بیشتر از آن زمان هم باشد.ام بازنشسته نشده

 آیند می که افرادی بیند، می که ییها روش و راه بیند، می اداری سیستم در انسان که ییها تبعیض متأسفانه ولی

 برای ایجادش که باشم تحقیقاتی سازمان در سوخت می دلم من .دکنن می منحرف خود سلیقه و میل به را ها برنامه و
خیلی . مقام جزء بودنم خیلی تالش کردمهمین    در جزء بودم، ولیبسیاربسیارانقالب، یک فرد قبل از   از

از آن  هرکدام  برایحتیگماردیم که کار   بهبرای نیروهایی که پرورش دادیم وتنها   نه.خون دل خوردم
من زجر کشیدم، . هایی که کاشتند، من هم یک سهمی داشتم گذاشتند وآن نهال آنجا نایی کههای زیرب سنگ

جور   اینبود و آنجا هایی که  شد و آن بیابانریزی  پیآن زمان با دست خالی، آن سازمان. گرفتاری کشیدم
ب را پراکندند و کنند، نیروهای خو ی میوغریب عجیباند، یک کارهای  آباد شد، بعد ببینم یک کسانی آمده

 واگذار وغریب عجیباش برای یک منظور و مقصودی بود، همه را برای کارهای  تکه تکه هرکدام اراضی که
در .  درست کردندمتعددمهدکودک درست کردند، باشگاه و استخر درست کردند، مهمانسراهای . کردند

  . ی خارجی درست کردندها برای مهمان» ای واره کاخ« 1ها بیماریزیر مؤسسه بررسی آفات و 
دیدم گذشتگان ما یک کسانی مثل مهندس میرحیدر، مثل دکتر  میکه   وقتیخوردم تأسف می

اسفندیاری، دکتر شریف، دکتر برهان، دکتر رضانیا، و دکتر یزدی صمدی و بقیه برای اینها چقدر زحمت 
را دارند چیز   همهجور  چه اینهادیدم که حاال یت بودم، ولی میمسئول کمآنها خیلی  درمقابل من. کشیدند

آدم دلش . بایستد و شاهد این چیزها باشد آنجا خورد،  میغصهآدم . دهند میدست   ازکنند و تخریب می
دهند  نمیما   بهباالخره میدان که. خواهند بکنند هر کاری می رها کند تا خواست کنار بیاید و همه چیز را می

 عجیب. کنند اند و هر کاری دلشان بخواهد می دشان سردمدار شدهخو. ی بکنداظهارنظرکه آدم بخواهد 
ما امروز تمام آن کارهایی که آن پیشینیان کردند، حاال از میرحیدر و برهان و یزدی صمدی که  است این

که   کسیولی امروزه، معاون آن. کنیم  میآن کارها را تأییدمان  گرفته تا شریف و اسفندیاری و آگه، همه
___________________________________  

  .مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی فعلی  .1
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 کارهای حتییعنی . گوید این کارها غلط بوده است آید می  کارهایی را انجام داده است، میدیروز یک
  .هم قبول ندارنداند  کسانی را که خودشان در لوای آنها معاونت داشته

مؤسسه بررسی دانم، شما اآلن برو نظرخواهی کن، بگو راجع به آن کاخی که در آن باغ شرقی  من نمی
 .نفر نظر مساعد دارند چنداند، های خارجی وزارت کشاورزی ساخته اهی برای مهمانی گیها بیماریو آفات

 آزمایشگاهکه   جایییا آن باشگاه سبز،. گذاشتندای  هزینه اینکه شود، غیر از از آن میای  چه استفاده
بشود، یی را که قرار بود مؤسسه تحقیقات اقتصاد کشاورزی مملکت درست  آنجای هرز ما بود، و یاها علف

چه مناسبت اراضی مزارع چرا نگذاشتند این کارها سرانجام بگیرد؟ آخر به . اآلن به آن ترتیب درآوردند
منزل مسکونی و بعد قدر   این.درآوردند شهرک صورت  بهی تحقیقاتی را در اوین و کرجها  باغآزمایشی و این

  این درست بوده است؟ . بنشینند آنجا بیایندهم آن آقایان که همه منزل مسکونی داشته باشند، اجاره بدهند و 
اگر  وگرنه .گیریهای زیاد خودتان بازنشسته شدید پیرو آن پی، 1375پس به این ترتیب در سال   :ن

   …خودتان راغب بودید
مرا خیلی دوست  اینکه حاال نه. نخیر، نه اصالً من نامه دارم که وزیر وقت و معاون او مایل نبودند  :ش

دهم و  نشینم، کارها را انجام می دیدند که یک کسی هستم که از پا نمی می. عالقه داشتندمن  به داشتند یا
خواستند بگویند که ما واقعاً  می. کردنداش   را بازنشستهمسئول و فعالخواستند که گفته بشود که این فرد  نمی

من دلم . یی یک قدمی با من بردارندجا  یک مایل نبودند کهوجه هیچ بهمنتها . خواستند  میخواستیم و واقعاً هم
در ساختار مؤسسه تحقیقات اقتصادی را   آنخواست که همان بخش تحقیقات توسعه و ترویج را که می

  . کردند کردم، ولی هرگز موافقت نمی تالش می. کشاورزی پیشنهاد کرده بودیم، راه بیفتد

  ی آن ها  درسزندگی در روستا و
   افتخار بازنشستگی نایل شدید، کجا تشریف بردید؟  که به75سال  از   بعد :ن
  . چهل سال از وزارت کشاورزی مرخص شدماز  پس یعنی 1375 سال و استخدام 1335 سال من …وا  :ش
  تان کجا بود؟  اما مشغله عمده. دانم که چند جا مشغول بودید می  :ن
اش  ی از جاهایی بود که بانیدانی که انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی یک شما خودت می  :ش

جور   همینبعدها هم. مدیره آن بودم هیئت  رئیسدرپی پیبودم و اداره کردم و تأسیس کردم، سه دوره هم 
 انجمن شدم و هم زمان با آن در فرهنگستان علوم هم مسئولو باز هم یک دوره دیگر . عضویتش را داشتم

قتصاد و ترویج و آموزش کشاورزی را در گروه علوم دو دوره یا سه دوره ریاست شاخه ا. مشغول بودم
کشاورزی کرج های  تدریس خودم را در دوره دکتری دانشکده. دار بودم کشاورزی فرهنگستان علوم عهده

دانشگاه   باام رفعالیت 80وبعد هم از سال . ی تحقیقاتی هم در خود فرهنگستان داشتمها طرح. و شیراز داشتم
تأسیس دوره کارشناسی آبادانی  شناختی و  کشاورزیِ بومأسیس دوره کارشناسی ارشدت منظور  بهشهید بهشتی

 . داشتموقت تمامیش همکاری ها فصلو تنظیم دروسش و سرها  برای تأسیس این رشته. روستاها شروع کردم
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از سال هرحال   به کردم و دادم وتهیهش آن گزارشی بود که مکملبعد هم آن بازدیدی که از کانادا داشتم و 
 هم که دوره کارشناسی آبادانی روستاها در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی در پردیس زیرابِ 82

هست و کارهای فرهنگستان را  اینجا کارهای. اندازی شد و دانشجو گرفتیم سوادکوه در استان مازندران راه
 تألیف صورت  بهی کاریمان حاال چهها تألیف کتاب هم در زمینه .ی تحقیقاتی هم دارمها طرحهم دارم و 

  . چاپ باشد، دارمجدید یا تجدید
یعنی دیگر با فکر آزاد . یت دائمی نیستممسئولاز گذشته هستم ولی دیگر اآلن زیربار آن  گرفتارتر خالصه

 یبرا انسان باشد قرار اگر که کردم می تصور که شد برآورده آرزوهایم و آمال از یکی اینکه ضمن .کنم می کار
 در اینها با جوری یک باید باشد، روستایی زندگی روش و روستایی اشتغال و زندگی فکر در و بنویسد روستایی

 و است درست چیزش همه که قشنگی رؤیایی محل یک عنوان به را روستا همیشه ما که نیست این .باشد ارتباط
کم به روستا که   کسانی.این غلط است. اش فکر کنیم و ساده است، بنگریم و رؤیایی درباره صاف چیزش همه
آالیشی هستند و  ی صاف و ساده و بیها  آدمها  روستاییکنند که  میکنند و فکر  میتصورجور   ایناند، آمده

باید بیایی درآن زندگی . نیست جوری   ایننه. دور، همچنان ساده استهای  هم مثل گذشتهآنجا    درزندگی
 .تر از شهر است  سختمراتب  به زندگی در روستا از جهات اجتماعی.بکنی تا ببینی نوع مسائلش چیست

گویند، آره زندگی در روستا خیلی راحت   مییعنی اصالً این ایده غلطی است که یک کسانی. مراتب به
یعنی تو یک . ییها  گرفتاریچه. زندگی کنی، ببینی چه مضایقی وجود دارد اینجا نه، تو باید بیایی. است

 ولی در روستا آن حرکات را. توانی انجام بدهی کنی، حاال هر نوع شهری باشد که می هر میحرکاتی در ش
توانی  یک تعهّداتی که می. کنند یک کسانی هستند که حسابی دارند شما را نگاه می. توانی انجام بدهی نمی

  . شوی  باشی له مینداشته .آن تعهّدات ذاتی است، باید داشته باشی اینجا هرگزدر شهر نداشته باشی، در
به کس   هیچ اینجا.خیلی وجود دارد اینجا مسائل و مشکالتی که در شهر برای زندگی مردم وجود ندارد،

خودت اگر خم نشوی بازش هرحال   بهشود، اگر یک جوی آبی در وسط شهر گرفته می. رسد داد مردم نمی
 ولی. دهی را انجام نمیکار   اینکه چرا یا کارگر و رفتگر شهرداری محلزنی به شهرداری  بکنی، داد می

مردم . باشد  نمیاز مقامات دولتی هم در فکرشکس   هیچ.ات را ببرد آب زندگیاست   ممکناگر نکنی،اینجا 
  . خودشان باید در فکر زندگی خودشان باشند

ومی حاال یک زمانی همه اینها براساس معاضدت و همکاری و برادری و برابری و دیگر آداب و سنن ب
ها   وقتخیلی .روند  دارند کنار می. بندد  این نوع عقاید دارد رخت برمیروز روزبهولی اآلن . شد انجام می

منتظرند دولت بیاید  برندارد؟ اینجا دارد، چرا آید این سنگ را برمی دولت می آنجا گویند چرا میراحتی  به
اآلن دیگر این . دولت، مردم خودشان باید بکنندگرفتیم که چرا  یک زمانی هم ما ایراد و اشکال می. بردارد
مردم  اینکه این نباش که مردم انجام بدهند، برایفکر   بهگویند که آقا، خیلی می.  هم غلط شده استها حرف

ی دارند، حقوقی حقدهند، اینها  اینها مالیات می. دولت باید برایشان انجام بدهد. دیگر آن توان سابق را ندارند
کاری کرده است؟ یک کاری را که مثالً  گویند که راستی دولت برای ما چه  میها  وقت بعضیاصالً. دارند
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. کرده استکاری   چهای ساخته،آخر جادهیک پلی ساخته،  .نشان بدهیدما   بهامسال دولت کرده است
خوب اینها را . آیند درست بکنند تیر برقمان افتاده، نمی. اند درست بکنند مان خراب شده، نیامده کشی لوله

گویند باید   میهمه چیزش را. تشریفاتی شده استچیز   همهبهداشت و درمان هم،جهت   از.بیند آدم می
  ! ها چه بکنیم این جواب درمقابل دانیم  نمیبخش خصوصی انجام دهد و مشارکت مردم باشد و ما

خیریّه کار   اینند، تسهیالت برایخواهد بک ای هم که اگر آدم می مثالً فرض بفرمایید که کار خیریّهحتی 
 ایام خیریّه در که برای امورهایی  سهمیه اینکه برای. عنایتی نداردکس   هیچهم درشهر هست و در روستاها

ن دولتی و مسئوالیا شاید . شود در شهرها زیاد است و در روستاها خیلی کم است در سال داده میای  ویژه
اینها آن . نیازهای روستایی ندارند که بیایند و به این کارها بپردازندنه گو  این اصالً اعتنایی بهغیردولتی

  . گیرد چیزهایی است که انسان از زندگی در روستا و بین این مردم یاد می
 خیلی شهرها در ولی هستند، هم شهرها در .هستند خطر درمعرض روستاها در شدت به مان روستایی جوانان

 همه و است مطرح درشهرها که ما امروزی جوانان مشکالت از خیلی و هستند مراقبشان خیلی .دارند دفاع

 در و هستند سالم روستایی های  بچه که کنند می خیال همه .نیست مطرح روستاها در اصالً کنند، می فکر اش درباره

بینند  دارند صدمه میشوند،  نفله می دارند مختلف یها شکل به خدا های بنده این ولی .برند می سر به شرایط بهترین
جوانان پسر حاال آزادی دارند، ولی . اند دختران روستایی اصالً فراموش شده. به فکرشان نیستکس   هیچو

  خواهد اینها را یاوری بدهد؟  میکسی   چهخواهند به داد اینها برسند؟  میدخترها چی؟ کِی دولت و ملّت
توانند   برای اینها کجا رفته است؟ چقدر اینها میشد،  مربوط میها  مهارتیی که به آموزشها کالسآن 

شهر و بخواهند مثالً از یکی از این امکاناتی که در  از روستایشان پول بدهند و خودشان را برسانند به
 شود؟ ت روستایی برایشان تشکیل نمیمحالها در  چرا کالس. تشکیالت دولتی در شهر است، استفاده بکنند

شود، چرا برای  در شهرها برگزار میجا   همه آیین و عقاید و تعلیمات دینی که دری مربوط بهها کالسحتی 
های  شود؟ چرا امکانات نیست؟ چرا مسابقات برایشان نیست؟ چرا مسافرت اینها در روستاها برگزار نمی

اهی سردی، محرومیت و گی است که باعث دلشود؟ اینها همه مسائل سیاحتی و زیارتی برای اینها درست نمی
  .شود  میهم انحراف جوانان روستایی

 شان پیدا بکند،حلکار برای عمقشان پی ببرد و راه به و بکند درک را اینها دانه دانه خواهد می اگر کسی یک
 ساده نیست شمایی که.  بکندتحملرا هم باید بودن  کنار بنشیند در کنارشان و زجر این درمن باید بیایدنظر  به

 لباس و گرفته حمام و گرفته دوش همه اند آمده زود صبح که کسانی پیش نشینی، می ات ارهاد در روی می هرروز

بوده و کردن   مشغول نشادرپی پی روستایی که سه روز عدهاند، حاال با یک  عطر و ادکلنی زده هرحال به و تمیز
 بغل دستش خیس عرق شده و خشک شده و پیراهنش از خشکی عرق سفت شده است، حاالبار  بدنش بیست

این رفتار .دوست داشته باشدرا   اینیک کسی باید. این دیگر شوخی نیست. ای بنشینی در مهمانی و در جلسه
 مان دانشکده اآلنکه  جایی  آندر. کند و تابع آن شرایط طبیعی خودش است  میوکردارش هم با بقیه فرق

 دهم، می درس دارم من که کالسی ها قتو بعضی دیدی، می آمدی می و شد می فرصتی وقت یک کاش ای است،
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 نزدیک کالس پنجره و دیوار به را سرشان آیند می گاو تا چهار متر، نیم فاصله به کالسم پنجره پشت بینم می

  ای این گل آید برگه مان است و میوآمد رفت محلشود که  بز وارد کریدوری می طرف آن از مثالً یا .کنند می
  . ست آنجابا طبیعت است و شرایطی که حاکم برشدن  اینها قاطی. خورد ا میو گیاههای گلدانی کوچک ر
باید راه ندهیم، نه،  آنجا حاال بخواهیم بگوییم که دام را اصالً به. استجوری   ایناینها را ما باید بدانیم که

د دارد و اگر هم  طبیعی وجوصورت  بهما باید ببینیم که چه شرایطی. آید اینها با واقعیات موجود جور درنمی
نباشد که بگوییم هیچ خانوار روستایی جور   اینشرایطکردن  بخواهیم شرایط را عوض بکنیم، این عوض

شود؟ آن بنده خدا باید با این وضع مهاجرت  زندگی ساقط از    پس.تواند در این منطقه دام داشته باشد نمی
  . اش باشد ای بین دامش و زندگی بکنیم که حاال یک فاصله چکار بکند؟

  یی با سبک متفاوتها کتابتألیف 
چاپ  به» روستازادگان دانشمند  «عنوان تحت 81کتابی است که شما در سال  درمورد سؤال بعدی من    :ن

سبکی  شناسند و این کتاب به روستایی می ترویج و توسعه و عمران متخصص عنوان به  راعالی جناب. رساندید
هوای  و  حال درکند که بیشتر آدم احساس می. ی دیگرتان نگارش شده استها متفاوت با تألیفات و ترجمه
خواستم از  می. یتان باشدها  کتاباگر چه جذابیتش شاید خیلی بیشتر از بقیه. یک رمان روستایی است
 وحقایق زندگی خودتان این تجربیاتآیا براساس  اینکه اش را از کجا گرفتید و خدمتتان بپرسم که ایده

  . تألیف کردید کتاب را
اینها .  این مطالب را بنویسمخوبی  بهام ه این کتاب سعی کردهمقدمکنم که در  البته من فکر می  :ش
ای است  کردم، سرمایه یعنی فکر می. کردم باید نقلش میرا   اینای بود که من داشتم و ها و بار تجربه گفتنی

همراهش باشد، است   ممکند با همه کمبودهایی کهخواه دلم می. خواهد با خودم به خاک برود که دلم نمی
  .  بگیرمخدمت  بهخواهم انتخاب مخاطبان و زبانی که برای مخاطب میجهت    از حتی.این باقی بماند

 و بیندازم عقب را فکر این هم باز ها زمینه این در مالحظاتی عنوان تحت خواستم می من اگر ،هرصورت  در
 .کردم می منتقل را تجربیات این باید جوری یک .برود دست از است ممکن که کردم می احساس همیشه نکنم،
 من به من دانشمند دوستان از یکی حتی .ندارد امکان اصالً .ندارد امکان اصالً علمی زبان به اینها انتقال البته

 و متنش اصل شد می صفحهصد که نحوی به ،صفحه 500 حدود از مثالً که نوشتید می کتابی شما کاش ای گفت می
مطالبی که  آنکه چه .را کتاب این کردم نمی قبول خودم من که زیرنویسش، و حاشیه شد می هم صفحه چهارصد
 ها  وقتکردم که واقعاً بعضی ضمناً فکر می. واقعاً در متن است و نه در حاشیه و زیرنویساش   همهام، آورده

  .  مطلب را بخوانمکلها در باال باشد و من  یرنویسخواهد ز دلم می. شوم  میخودم از خواندن زیرنویس خسته
 من .ام دستشان بگیرند، در رختخواب بخوانند تا خوابشان ببرد، ننوشتهکه   کسانیمن این کتاب را برای

را   آنشناسی بکنند و سطور سطرش را بخوانند و انتقاد بکنند و روشسطرکه   کسانینویسم برای میرا  این
 هرچه یک موقعیت را بشناسند و حاال.  کنندنویسی حه را اگر الزم شد، حاشیهزیرخط و اطراف هر صف
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خوانند، این مبنایی باشد برای  همان تعدادی هم که میهرحال   بهتعدادشان هم کم باشد اشکالی ندارد ولی
  .  شدمموفقکنم که   میدر این موضوع من فکر. توسعه شناختشان

ام  ام و زندگی اش ناشی از کارم وتجربه  زندگی من است که همههای ، بله این تمام گفتنیهرصورت  در
آموز بودم و  در دبستان دانشکه   زمانیوارد ترویج شدم، بلکه ازکه   زمانینه از. با مردم بوده است

 خوانین روستایی بودند که آمده بودند شهر  بچهها یا  هایی آشنا شدم که اینها خان  بچه با بعضی از یواش یواش
کردند، به دهشان هم  ایام تعطیل دعوتمان می صمیمی بودندکه درقدر   آن ما همکالس شده بودند وبا

رفتم   شدم و می مروجشدیم و بعدها من در آن مناطق تدریج بازندگی روستاییشان آشنا می  بهرفتیم و می
ا در تهران زندگی آنان را دیدم، ی دیدم، آنان را بر مسند قدرت می دیدم، خودشان را می پدران اینها را می

یی که یک جنبش واقعی در ها سالشود به  است و ختم میجوری   چهفهمیدم ابتدا و انتهایشان دیدم و می می
  . کرد که انقالبی رخ خواهد داد  میآمده بود که اصالً فریادوجود   بهمناطق روستایی

در نقش قهرمانهای ما در کتاب در این راستا، در زندگی مردم و جوانان روستایی، جوانانی که 
 مراد و یارمراد و غیره ذالک، قشنگ محمد در آن روستاها هستند، به اسامی دانشمند روستازادگان

نظریاتشان هم یک چیزهای . زنند توانستید ببینید که اینها از کسانی هستند که برای آزادی حرف می می
تعریف  آنجا به سربازی و در خراسان بودم و دیدمگفت من رفتم  مثالً یارمراد می. ی نبودوغریب عجیب

چرا شرکت تعاونی روستایی ما . کند گویند شرکت تعاونی روستایی ما این کارها را برایمان می کنند و می می
خواستند الگو ازکشورهای کمونیستی یا جاهای دیگر   نمیبنابراین، جوانان روستایی قهرمان کتاب. کند نمی

کردیم،  گفت بررسی می  مییی را که او در جنوب خراسان آنجارفتیم شرکت تعاونی ا میاگر م حتی .بگیرند
کارهایی چنین   یکبا این حال، اینها هنوز هم آرزو داشتند که. شان خیلی بلند است دیدیم که آنها هم ناله می

  . نداشتند داشته باشند، ولی در روستای خودشان
 اصولی و کالسیک مفاهیم با این البته بله، .شد می ثبت ییجا یک در باید اینها و شد می گفته باید اینها بنابراین،

 یک درقالب را این نبودم هم قادر و آمد می حیفم ولی .کند می فرق خیلی گوید می درسی یها کتاب در آدم که

سی یا مرجعشان که  متمّم کتاب درعنوان  بهاز این کتاب جاها از بعضی در اآلن حال، این با .بنویسم درسی کتاب
 آن تیپ. کنند  میدهند، استفاده دکتری می حتی شناسی روستایی و  جامعهلیسانس فوقبه دانشجوها دردوره 

  . ای است کننده ن بخوانند، نه البته کتاب خستهفنبخواهند برای تکه   کسانیولی.  شاید برایشان مفید باشدها آدم
از زودی   به نوشتم که1 بکنم که یک کتاب دیگراین موضوع خدمت شما عرضبا    درارتباطحاال

ی کالسیک و ها  کتابکنم شما که  میتعجبگفت که من  من   بهناشر یک روزی. آید چاپخانه بیرون می
حاال این کتاب . ی خودتان قرار بدهیدها  کتابخواهید در عِداد این کتاب را میجور   چهآکادمیک نوشتید

از زیر چاپ زودی   بهفقط در دنیای حیوانات است و. ی داردسروکاربشر کمتر ای من اصالً دیگر با بشر و ابن
 این چند خصوص بهگفتم که اینها باز هم یک مطالب نوی است که من برای گفتن دارم و . آید بیرون می

___________________________________  
  .چاپ رسید  توسط انتشارات امیرکبیر به1384که در ایّام تدوین مطالب این کتاب در زمستان » جنبش چهارپایان«کتاب . 1
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 باالخره. بکنم چکار .خواهم اینها را بگویم کنم، حس کردم و حاال می سال که در روستا دارم زندگی می
فهمند و اصالً  باید بدانند که حیوانات زبان ما را می. حیف است. شود که نگویم و حیف است که نگویم ینم

ما   بهنحوی با اشارات، یک چیزهایی رایک   به.اصالً در عالم خودشان قدرت گویایی دارند. زبان دارند
اینها را واقعاً . دانند  نمیبقیهرا   اینگوید و  میتوانی بفهمی گاو چه گویند و تو تا دامدار نباشی، نمی می
خیال راحتی   بههمه. بکنیم، باالخره آدم باید بگوید تا ارزش مخلوق خدا روشن بشود چکار حاال ما. دانند نمی
 جوری این .است حکمتی یک خلقتشان در هرکدام اینها .گربه گربه، .است سگ سگ، جوری همین نکنند

اینها همه ارزشمند و موجودیت . این زنجیره وجود دارد در مخلوقات کلیه و بشر بین ناپیدایی ارتباط یک .نیست
فلسفه و حکمتی است که باالخره علم بشر باید به آن حد از شناخت برسد تا آنها یک   بهمتکیهمه آنها هم 

که این بینیم   را بفهمیم و اگر این حکمت را بفهمیم، می  از این حکمتذرهباید یک . را روشن و گویا سازد
، اصالت یک چیزی را مراتب سلسلهنباید در این وقت  هیچفهمیم که  می. نباید قطع بکنیمجا   هیچزنجیره را

  . بخواهیم یک نسلی را ریشه کن کنیم اینکه چه برسد به. مخدوش کرد و یا یک چیزی را نابود کرد
وع دیگری از مخلوقات، حاال چه افتد که بخواهیم یک ن  افتاده و میاتفاقمتأسفانه در این دنیا زیاد 

. بنویسدجوری   یکباالخره یک کسی باید این حرف را بزند یا. ببریمبین    ازجانوران و چه گیاهان را
رویش تأکید . این گفته بشودکاش   ایهرحال  بهولی. دانند دیگران هم بهتر از من می. اند دیگران هم گفته

شاید این کمکی بکند به حفاظت بیشتر محیط . ی همه روشن بشود طبیعی برامراتب سلسلهبشود تا ارزش این 
نابودش را   آنکه محیط زیست طبیعیاند   بستههمتدر کشوری مثل ما که تقریباً همه کمر هم   آن زیست،

  . رود هم دارد پیش میجور   همینبکنند و متأسفانه
این سهم کوچک را . اشته باشدتواند سهمی د می هرکس ، برای حفاظت از محیط زیست طبیعیهرحال به

وقتی این توضیحات را برای آن دوست دادم، . را کردمکار   اینتوانم داشته باشم و هم من احساس کردم می
  . کنم که یا در رودربایستی یا غیر رودربایستی قرار گرفت و قانع شد و گفت پس خوب کاری کردی فکر می
نوعی یک   بهفرمودید، این باشدکه بی که وصفش را میشاید یک ارزش دیگر کتاب فوق، همین کتا  :ن
  . سروکار دارندها  دامباکه   کسانیگذاری هم کرده باشد به ارزش
 ام یک چوپان است که خواهید دید چه باز من قهرمان انسانی آنجا یعنی.اً همین هم استاتفاق  :ش
و حیوانات چه ارجی برای این کار او قائل ای به حیوانات دارد  آید و چه عالقه یی برایش پیش میها گرفتاری

  . واقعاً خارج است.  خارج استپردازی هستند و باور کنید که این موضوع از مرحله وهم و وهن و خیال
 گویم، می که است حقیقتی این هرحال به ولی باشد مسخره خیلی هم شاید بگویم، خواهم می من یعنی

 چرا که گویم می و کنم می گله ازشان شدیداً کنم، می حمله کنم، می غیض حیوانات از بعضی به من که وقتی

 یک با بتوانی شما اگر .رود می کند، می قهر من مخاطب حیوان اینها، و ببینمت خواهم نمی دیگر کردی، را کار این

مضمونِ  حداقلبرقرار بکنی، آن جانور  ارتباط شده، اهلی که حیوانی یک با یا اسب یک با گاو، یک با گوسفند،
  . تواند بفهمد و بازتاب داشته باشد تواند درک بکند، می شود، می احکامی را که از سمت شما صادر می
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 ی اهلی ما که منبع درآمدمان هستند، چرا فقط و فقط بایدها  دام درموردگویم که من متأسفم که می
شد و یک چیزهای دیگر برایمان مطرح برداری از اینها و ذبح اینها و استفاده از جسمشان مطرح با بهرهمسئله 
قدر   اینکنند و کنم که این گاوی را که اآلن طبق قانون از جنگل خارج می  فکر مییواش یواش حتی .نباشد

برای دولتمان گرفتاری ایجاد کرده و مردممان را ناراضی کرده و ایشان را به قدر   اینبرایمان پرهزینه است و
  . ی استتوجهرخور  د مسئلهآوارگی کشانده است،

خرند و مجبور به مهاجرت  شان را می بانی، گاو و بنهجنگلاینهایی که  اینکه گویم آوارگی، برای چرا می
توانستیم یک  توانستیم، واقعاً نمی  نمی.شوند کنند، مهاجرینی هستند که سربار جامعه می و راهی شهرشان می

یا یک . طمه به آن نباتات نورسته داخل جنگل نرساندکاری بکنیم یا شرایطی فراهم بکنیم که این گاو ل
جوری   آن راها جنگلیشان وادار بکنیم که گاوها ها  دامراه و روشی برای تعلیف   بهکاری بکنیم و دامدارها را
دست   بهاآلن که گاو و گاودار را از جنگل بیرون کردیم و و. گویند، خراب نکنند که مشهور است و می

، بررسی  و فالن و فالن سپردیمNGOدولتی و  تشکیالت دولتی و غیردولتی و نیمهی و ی تعاونها شرکت
 در شده است و نشین دربه  که جامعه جنگلزیان آن زمان گاوها بیشتر بوده یا اآلنبکنند، ببینند که ضررو

  !دیگر درآمده استای  عدهدست   بهی جدیدها  روش بهها جنگلحال، اَشکال نابودی عین   در
 حاال منافع گاوها را -ضرر و زیان گاوها درمورد کند که ما خیلی ثابت میما   بهها چیزهایی است کهاین

اآلن . اند ی سال صنّار هزینه برایمان نداشتهها سالگاوهایی که . کنیم انصافی می  بی-گیرم نمی درنظر من اصالً
روند، عصر  صبح می. ه ندارندهم گاوهایی که وجود دارند، گاوهایی که بومی و اهلی هستند، هزین

هایی هم درست جا  یککنند و حاال  میزادوولددهند،  دهند، گوشت می موقعش هم شیر می  به.گردند برمی
ای که دامدارهای  هزینههمه   ایناآلن. توانیم بکنیم که آن صدمه را نرسانند  می چکار .زنند است، صدمه می

هایی را ایجاد کردند،  ها و گاوداری جادهرها، جوار شهرها و جوار مهاجر آمدند در این روستا یا در داخل شه
 …که از استان فارس و کرمانشاه و همدان وای  هزینههمه   اینو. محلاند برای آلودگی  مبنایی را گذاشته

ی قدر برا  اینها  دامخواهم ببینم که ضرر  میباید علوفه و یونجه بیاورند در این استان، که چی؟ آخر من می
تواند تضمین بدهد که ما اینها را بیرونشان کردیم، دیگر همه مشکالت  میکسی   چهجنگل زیاد بود؟ و اآلن

اتمام   بهرا  آنکردیم و است، خوب کار میجوری   اینها در جنگل تمام شد؟ اگر وزیان ضررتمام است؟ 
  نگرفت؟  درنظر دامدارها راظلم کرد و منافع پایدار دام و قدر   ایناگر نه، چرا دولت. رساندیم می

   تربیت عامالن به عمل
خیلی از محافل . در دانشگاه شهید بهشتی بپرسمتان  فعالیت درمورد خواستم  پرسش بعدی میعنوان به  :ن

یک . دهید و در حوزه عمران روستایی کارهای آموزشی انجام می اینجا  ندارند که شما دراطالعترویجی ما 
  . مقدار توضیح بفرمایید

شود که من همواره آرزویی داشتم که کسانی در دانشگاههای ما پرورش پیدا بکنند که  عرض می  :ش
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پردازی   نظریه-عامل به فکر، که عامل به عمل هم باشند تنها   نهقادر باشند در کار عمران و آبادانی روستاها
ما فعالً در شهرها مهندسین که  ون چ.طرح بدهند، برنامه بدهند. باشند که عامل به عمل و اجرا هم باشند

کار   ایناند که اینها جوری تعلیم پیدا کرده. شهرسازی داریم، مهندسین معمار داریم، مهندسین عمران داریم
ولی برای مناطق روستایی و آن . دهند  دارند انجام میخوبی  بهرا برای مناطق مسکونی و برای نواحی شهری

 حاال هم که ما آمدیم در این مناطق داریم زندگی. دارد، اینها قادر نیستندمسائل و مشکالتی که این مناطق 
آید برای  شود، یک مهندس شهرساز می ها خراب می شود، روستا دانیم که هر زمان که زلزله می کنیم، می می

ت؟ داند که اصول و ارکان کار کشاورزی چیست؟ دامپروری چیس بنابراین، نمی. دهد  میروستای جدید نقشه
از    بعدآبشخور چیست؟ کاهدان چیست؟ در زندگی روستایی چه چیزهایی ضرورت دارد؟ در خیلی از جاها

یک جایی نیست که یکی دو بره و بزغاله و .سازند دیدگان از زلزله می آسیبزلزله، آپارتمان و خانه برای 
خورده و گرفتاری برای هم   بهه، زندگی افتاده، بز را به آپارتمان برداتفاقگاهی . نگه دارندآنجا    دربزشان را

را کجا نگه دارند؟ اینها چیزهایی است که کسی را شان  گلهها یا سگ  مرغ .آمده استوجود   بههمسایگان
  . ی پیدا کرده باشدتخصصخواهد که در این راه  می

 تأمین را جهات این جمیع باز هم  آن که روستایی عمران رشته بود، ای رشته یک ابوریحان دانشگاه در قبالً

کسوتی آقای دکتر علی اقبالی که ی یا به کمک یا به پیشهمراه  بهانقالب مااز    بعداز .بود خوب ولی کرد، نمی
 روستایی عمران رشته تأسیس فکر به است تهران دانشگاه بازنشسته استاد و همدان کشاورزی دانشکده رئیس

 مثل غیرانتفاعی های دانشکده تأسیس سابقه ایشان یاد،چونز های وگرفتاری زحمات از بعد هرحال بهو بودیم

برو بیاها  و زیاد یها تالش از بعد داشت، 40دهه اواخر در انقالب از قبل زمان از را همدان کشاورزی عالی مدرسه
 غیرانتفاعی صورت  بهنویسی، سرانجام رشته توسعه و آبادانی روستاها در همدان و تصحیح برنامه و سرفصل

  . امنایشهیئت مؤسس آن مؤسسه باشم و هم عضو هیئتس شد که بنده هم افتخار پیدا کردم، هم عضو تأسی
کردم که این درست شده ولی چون غیرانتفاعی است، اگر وارد سیستم دولتی نشود و یکی از  فکر می

شوند،  می اینجا اردوکه   کسانیخیلی از اینکه برای. به رسمیت نشناسد، فایده نداردرا   آندانشگاههای دولتی
 ولی، این مدرک هم که درست است اسم روستایی رویش هست. خواهند مدرکی بگیرند پول دارند و می

که است   ممکن.شوند کنند و فردا جذب جاهای دیگر می اش استفاده می واژه توسعههمان    ازنالتحصیال فارغ
ا در همدان داریم و اآلن هم دانشجو پرورش بنابراین، آن تأسیساتی که م. برای روستا چیزی از آن نماند

نش قطعاً جذب مناطق روستایی بشوند یا عالقه داشته التحصیال فارغکند که  دهد، خیلی مرا امیدوار نمی می
  . ی پیدا بکنندتخصصدر این زمینه بتوانند خیلی  حتی باشند یا

 ندیمی، ریاست محترم وقت آمد که ضمن ارادتی که به آقای دکتر هادیدست   بهبنابراین، فرصتی
که    چرا.و نیّات خود را مطرح نمایم مسئله دانشگاه شهید بهشتی وآقای دکتر اکبر زرگر، معاون ایشان داشتم،

ها نظر  اند و خوب در این زمینه اینها خوب کار کرده. اینها کسانی هستند که در روستاشناسی من قبولشان دارم
 عالی   شورایتصویب  به شده وتهیهرا که برای همدان ای  شتند، برنامهخوشبختانه چون مایه را دا. دارند
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 ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم رسیده و آقای دکتر مصطفی معین، وزیر وقت، هم امضا برنامه
  . قبولشان واقع شدکرده بود، وقتی ارائه دادم مورد

دید و  ای خودش را متناسب برای این نمی هیچ دانشکده. ما حاال باید به کجا وصلش بکنیمرا   اینولی
 اصرار داشتند که این باید برود در دانشکده علوم اجتماعی و این چیزی بود که درست مغایر و ضدّ ها خیلی

شد مثل رشته کارشناسی ارشد توسعه روستایی که ما با کمک جهاد   می آنجا،رفت اگر می. نظر من بود
یی باشد که اجرایی و عملی جا  یکخواستم من می. شد وم نظری میباز هم از عل. سازندگی درست کردیم

برود برای کار عمرانی در مناطق  و یی باشدکه دانشجو دوربین کولش بگیردجا  یکخواستم می. باشد
بند، برای یک گابیونی که جلو  برای یک سیل. کار عمرانی بکند. بکندکشی  برداری و نقشه روستایی نقشه

 برای کانال آبیاری، برای پل، برای فضای سبز روستا، برای مدرسه ،زهکشید، برای ریزش خاک را بگیر
پسماندهای روستا، برای منازل روستایی، برای  و  دپو و بازیافت زباله هامحلروستا، برای گاوداری، برای 

انند درست خواهیم تا روستاهای خراب را بدانند و بتو یک چنین کارشناسانی ما می. گردشگاههای روستایی
  . ما بود موردنظر اینها آن چیزهایی بود که. بکنند

 عباسقبادیان و دکتر  …پروفسور عطاءاازجمله خوشبختانه آقای دکتر هادی ندیمی و همکاران او 
بعد نظر ما پیوستن این رشته به دانشکده معماری . خیلی خوب پذیرفتندرا   اینسعیدی و دکتر هومان لیاقتی

آقای دکتر زرگر هم که در دانشکده معماری . دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد و اینها نرویمبود و اینکه به 
پور   وقت دانشکده و دکتر محسن سرتیپیی، ریاستغفاربود و بقیه همکارهایشان مثل آقای دکتر علی 

واحدی چند درس معماری پنج علت   بهشان  شعیبی و مهندس علی معماریان که همهعباسوآقایان مهندس 
 یکی از واحدهای وابسته به عنوان  بهروی پروژه روستایی به این مسائل آگاهی داشتند، اینها هم پذیرفتند که

اینجا یعنی .منتها ما باز هم شرطمان این بود که در تهران نباشد .را شروع کنندکار   ایندانشکده معماری
 آنکه چه، قرار این رشته جدید پیشنهادکردیمکُال در زیراب شهرستان سوادکوه را برای است یجروستای کن

 خریده و تعمیر و تجهیز شده 79تحقیقاتی بود که دانشگاه شهید بهشتی از سال  ـ محل ّتأسیس پارک علمی
 و از محلبمانیم و استادها هم از  اینجا شود و ما هم حاضر هستیم که  هم میجا  همینبود و ما هم گفتیم که
  . دهنداوین هم بیایند و درس ب

 صدنفر دانشجو داریم در حدود . را ما داریم“ رشته کارشناسی آبادانی روستاها”اآلن . راه افتاد …الحمدا
 دانشجوهایمان نوبت دومی با مصاحبه بودند اولروز .  و اینها مشغول تحصیل هستند82چهار ورودی از سال 
  . آنها خیلی مشکل بودکردن  که با مصاحبه انتخاب

  .  غیرمتمرکزبه شیوه  :ن
بنابراین، در . رفتبین    از امسال دیگر نوبت دومی شد و مصاحبه همتدریج  بهولی. شیوه غیرمتمرکز  :ش

  . اند سیستم دولتی، اآلن ما این راه را پیدا کردیم ولی هنوز دانشجوهایمان روزانه نشده
  شبانه هستند؟   :ن



178       )  (  

  . شبانه هم نیست. اسم نوبت دومی دارند  :ش
  پردازند؟  ی دکتر دانشجویان شهریه هم میآقا  :ن
اند که کمترین  منتها باز هم در شهریه یک نظامی برایشان درست کرده. پردازند شهریه هم می  :ش

 یک دانشکده دیگر هم اینکه ضمن. امکانات دولتی خیلی برایشان فراهم شده است. شهریه را بپردازند
دانشکده انرژی و مهندسی ” نام  به سوادکوه، درست شده استنزدیکی در روستای کُردآباد زیرآبهمان   در

آنجا    درهای نو روستایی  و انرژی فناوری زیستهایمان برای  خیلی از رشتهآینده    در که“ی نوینها فناوری
، اآلن این دانشجوها هرحال به. کار خواهند کرد …شاءا  و دکترا انلیسانس فوق درحد آنها. راه خواهد افتاد

  . درصد25 درحدود  هستند و تعدادی آقاپسرها خانمتعداد زیادشان دختر . اند ب شدهانتخا
امکانات کامالً طبیعی در دامن طبیعت وهمراه با طبیعت و مشکالت طبیعی، برف و باران و سیل و جنگل 

ی ها  درسیشان عمدتاًها  درس. طبیعی دور و بر خودشان دارندصورت  بهراچیز   همهو مرتع، دام و
 معماری در دانشکده معماری  یی باشد که دانشجویان رشتهها  درس درصد60شاید . مهندسی است ـ یفن

شناسی روستایی، ترویج و عمران و مشارکت روستایی، اصول و   درصد بقیه، دروس جامعه40خوانند و  می
هایی که ما  سیعنی یکی ازدر .های معماری در کشاورزی است موازین توسعه و عمران روستایی و سازه

یی در کشاورزی برای زراعت ها ساختمانچه که  است  اینشود، تدریس می اینجا  پروژهعنوان تحتداریم و 
معماری های  از جنبه. است موردنیاز یی که در دامپروریها ساختماناز دپو و انبار و سیلو گرفته تا . الزم است

بخواهند بسازند، شرقش، غربش، شمالش، جنوبش، یک اصطبلی مثالً . های مهندسی عمران از جنبه حتی و
مثل ی دیگرشان ها  درسساختمانی هم اینها درجهت   از.باید باشدجوری   چهموقعیتش،نورش، هوایش، 

بندانی بخواهند درست بکنند، برای پرورش آبزیان، یک استخر بخواهند  بند یا آب درس عمران، یک آب
دپو بکنند، آنجا    دریی بخواهند محصول برداشت شده راجا  یکد،درست بکنند که پرورش ماهی داشته باشن

های مختلف برای  اینها اصولی است که دانشجویان در پروژه. خوانند  میمثل سردخانه، مطالب الزم را
توانند طرح جامع  می اینکه ضمن. گیرند  میزراعت، باغبانی و دامپروری و شیالت و آبزیان یادهای  سازه

باید ساخته شود که از عوارضی مثل رانش جوری   چهیی، یک دهکده یا یک روستاجا یک بدهند که در
 فضای سبز وجهت    از.رطوبت وجود نداشته باشد مسئله .زمین و لغزش زمین و سیل و زلزله در امان باشد

  . کاربری زمین و غیره مناسب باشدجهت   از
شوند که وقتی وارد  کسانی می. گیرند یاد می علمی و عملی صورت  به جزو مطالبی است که اینها همه
های مطلوب هم برای مردم و هم  ایجاد خانهجهت    ازخصوص  بهفیزیکی وجهت    ازتوانند  میروستا شدند

ای که در وزارت  آن برنامه. ایم برای همه اینها درس گذاشته. ی باشندمؤثربرای گردشگرها افراد مفید و 
ریزی رسید، با استفاده از اختیاراتی که  برنامه عالی   شورایتصویب  بهیشفرهنگ و آموزش عالی چند سال پ

مان را با  کنیم و برنامه  درصد دارد، از آن اختیارات ما داریم استفاده می40-50هر دانشگاه برای تغییر تا 
در تماس با خواهیم دائم  می اینکه .کنیم آمده، منطبق میوجود   بهتدریج  بهگذشت زمانسبب   بهشرایطی که
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ی وزارت کشور و شوراهای اسالمی روستایی ها  دهیاریجاهای مختلف مثل جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و
  . خواهند باشیم، از آن جهت است که چه چیزهایی اینها برای عمران و آبادی روستاها می

 ها درس و ها فصلسر تهیه - دان کرده واگذار من به دارد اجتماعی علوم جنبه که را ییها درس آن همه بنابراین،

 عنوان تحتما درسی که  است  اینالبته اآلن یکی از اموری که در دستورکارم است،. و مشاوره و مذاکره
اند که سرفصلش را بنویسم  از من خواسته. ایم مشارکت مردمی برای توسعه و عمران و آبادانی روستا گذاشته

روستایی بکنند، های   خواستند یک کار عمرانی در حوزهها اری دهیکه اگر شورای اسالمی روستا یا دولت یا
چه محتوایی این درس باید داشته . از مشارکت مردمی در جوامع روستایی استفاده بکنندجوری   چهاینها

تصویب   به ببریم، اصالحش بکنیم،کار  بهکنیم که بعد هم  میریزی برنامهدانه داریم برایشان  باشد؟ اینها را دانه
  . واحدهای مشابه خودمان قرار بدهیم دراختیار بعدکه  است  اینایی برسانیم و نظرمان همنه

  اند؟   نشدهالتحصیل فارغشان  ین دورهاولبه این ترتیب هنوز   :ن
   .ایم گرفته) 85مهر (چهار دوره تا اآلن . نخیر  :ش
  . اند  نفر جذب شده30ای تقریباً  هر دوره  :ن
  .  نفر هستند100دوره دوم یک تعدادی کمتر بودند، جمعاً حدود . بودند نفر 42 اولدوره   :ش
  یشان راضی هستید؟ مند عالقهشان یا  از پیشرفت تحصیلی  :ن
 ریاضی دیپلم با است، معماری رشته شرایط مثل ورودشان شرایط که هستند کسانی اینها هرحال هب  :ش

 رشته دانشجویان با اآلن خیلی دانم نمی و هستند کفیزی ریاضی آزمایشی گروه از .شوند می وارد اینها
دهند، خیلی از عالقه  و هم به اینها درس می آنها به هم که استادهایی ولی ندارم آشنایی تهران در معماری

یشان اصالً ها  بعضی اینکهها با وجود  بچهیعنی . خود من هم که خیلی راضی هستم. کنند اینها ابراز رضایت می
کنم که خوب دارند   شهر هستند، ولی احساس می بچهاکن وارد این رشته و موضوع شدند، مثالً ابتدا به س

  . کنند پیشرفت می
  شود؟  ن این رشته عنوان مهندسی اعطا میالتحصیال فارغبه   :ن
منتها این دوره را که . ی مهندس هستندکل صورت  بهدانشکده معماری هستند، درقالب اینها چون  :ش

ها هم همین   بچهی ها صحبت یکی از. تند، اسمش را دوره کارشناسی آبادانی روستاها گذاشتنداسم گذاش
های ترویج و اقتصاد کشاورزی، عنوان مهندسی گرفتم،   بچهدر گذشته که من خودم تالش کردم برای . است

آن زمان . شان دارد این بستگی به دانشکده. نیستجوری   آناآلن گفتند که دیگر. بودندجوری   همینآنها هم
اید،  کردیم که نه این عنوان را شما باید در مصوبّاتی که داده  میزدند ولی ما اصرار هم همین حرف را می

  . نویسیم گویند که نه، این کارشناسی است و آنها هم مهندسی هستند، ما کارشناسی می  میحاال. بنویسید
  کنید؟   میفعالیتگروه درقالب  اینجا شما در  :ن
شهید بهشتی در ای از پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه  اآلن من چون دوجانبه هستم، یک شعبه  :ش

شناختی این پژوهشکده  بومکشاورزی در داخل گروه  درحقیقت من. پارک علمی تحقیقاتی زیراب است
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ید حال، طبق حکمی از سوی جناب آقای دکتر هادی ندیمی، ریاست وقت دانشگاه شهعین    در و؛هستم
  . آموزش عالی روستایی هم بودمریزی برنامهبهشتی، مشاور رسمی ایشان در 

  . پس در داخل این پژوهشکده یک گروه کشاورزی اکولوژیک وجود دارد  :ن
 رود، قرار است یعنی این دوره که دارد پیش می. من هم در داخل آن هستم. بله، پژوهشکده است  :ش

.  دانشکده معماری است، یک گروه هم گروه آبادانی روستا بشود گروهی که در6- 5در عداد آینده   در
ی و چندین گروه دیگر هم دارند و یک گروه هم بشود گروه آبادانی سنتگروه شهرسازی، گروه معماری 

 تشکیل و طبق حکمی که آقای دکتر حمید لطیفی، ریاست جدید 85تابستان سال و این گروه هم از . روستاها
 سه سال در سمت مدیریت گروه آبادانی روستاها در دانشکده معماری مدت  بهاینجانبد، دانشگاه، صادر کر

 رشته آبادانی روستاها به دانشکده عنوان  به، اآلنسان بدینو . دانشگاه شهید بهشتی برگزیده شدمسازی  و شهر
  .  هستیممتصلمعماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی 

کنید و دروس علوم   می علمی دانشکده معماری استفادههیئت اعضای ی این دوره ازفنبرای دروس :ن 
  . کنید تدریس میتنهایی   بهاجتماعی را

شناسی روستایی دارند و بعد هم بقیه دروس  جامعه. تدریس بکنمتنهایی   بهام دیگر تا اآلن توانسته  :ش
شان را  ی گروه کشاورزیها  درسعمران و توسعه روستایی دارند و ترویج و مشارکت دارند، ولی ما سرفصل

قبالً برای آقای مهندس فاتحی که معاون تحقیقات و آموزش سازمان جهادکشاورزی استان مازندران است، 
آنها . ایم  کردهمشخصهای مختلف  ی کشاورزی را در سازهها  درس.اظهارنظر آنها را هم گرفتیم. فرستادیم

 برای آنها ما .اند  نرسیدهها  درسدانشجویان هنوز به آن. اند هالزم بوده است، اصالح و اضافه کرد هرجا هم
و اخیراً هم برای دروس .  باشندصالحیتی استفاده خواهیم کرد که در کشاورزی صاحب محلقطعاً از اساتید 

  . علمی دانشگاه شهید بهشتی دعوت کرده ایم و همکاری دارند هیئت علوم اجتماعی از اعضای

  ان و آبادانی روستاضرورت وجود رشته عمر
 خواهید می درواقع کنید، می دنبال دوره این تأسیس از شما که هدفی که کنم می احساس من دیگر تعبیر به  :ن

 روستا که بکنید مند عالقه موضوع این به را آنها و بکنید معطوف روستایی حیات به نسبت را دانشجویان این عالیق

  . ارزشهایی را در زندگی روستایی دیدهرحال  به توان می .باشند گریزان آن از همه که نیست بدی یجا  لزوماً
گویم که چندین سال است که   میدقیقاً همین است ولی حاال استداللم این است،. البته همین است  :ش

اصالً رشته است تا دکترایش هم . استی و معماری و عمران، معماری داخل منزل فنها در امور  یکی از رشته
خواربارفروشی، سوپرمارکت، عطرفروشی و خرّازی هم رشته شده های  اآلن دکوراسیون مغازه. د داردوجو
برای کس   هیچکنم خدایا مگر این زندگی روستایی چقدر غیرواقعی است که  میاش فکر همه. است

 به توجها  هم ب…ی روستایی وها ساختمان یعنی آبادانی روستا، !کند  نمیای خرد اش هم هیچ تره مجموعه
  . خواهد میای  یِ موجود، رشته تحصیلی ویژهفنشرایط علمی و 
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   ندارد؟ اهمیتیعنی اصالً   :ن
مردم هم . وجود داردچیز   همهشما اآلن در ده هستید، در این ده. گویم که آخر واقعیتی است می  :ش

ه ما رشته علمی برای عمران و دلیلی وجود ندارد ک. کنند کار میو کسبدارند تولید و. کنند دارند زندگی می
شما از تئاتر و بازاریابی و صدها حرفه و زمینه . ها رشته داریم ما در همه زمینه. آبادانی روستاها نداشته باشیم

بنابراین، . استشدن  درست درحال  چند رشته تحصیلی هرروزی،فنهای هنری و ادبی و  بگو تا سایر زمینه
 هرجا هم فراموش نکنید کهرا   اینمنتهای مراتب. ی روستاها نداشته باشیمدلیلی ندارد که ما رشته آبادان

اش تقویت شد  اسمش را توسعه گذاشتیم، بالفاصله این جنبه نظری هرجا آمدیم اسمش را گذاشتیم عمران، یا
تواند یک  نمیوقت  هیچشود،   میالتحصیل فارغکه   کسیپردازی که آن برای نظریهو شد یک رشته نظری 

 آبادانی روستاها اولاز روز را   این.و یا یک دوربین دستش بگیرد بگیرد دستش بیل یک بگیرد، دستش شچک
اسمش را گذاشتند رشته توسعه . اصرار زیاد واژه توسعه هم در جلویش گذاشتند در همدان به حتی .گذاشتیم

نظر   بهشد زیرا توسعه که. فتیمدنبال آن توسعه هم نر اینجا ما. یعنی کارشناسی توسعه و آبادانی روستاها
گرفتیم که با  درنظر  دو واحدیشناسی بعد هم یک درس جامعه. کند آیدکه بالفاصله مفهوم نظری پیدا  می

  . ی نظری که اآلن در جاهای دیگر متداول استها فعالیتواقعیات موجود در روستا آشنایشان کنیم و نه با آن 
را پرورش بدهیم تا بتوانند بیایند بایستند یک ده را ارزیابی بکنند و  پیش رفتیم که یک کسانی  نیتبه این

گویند  میما   بهیا اگر. فیزیکی اصالح بکنیم، چه کارهایی باید بکنیمجهت    ازبگویند اگر بخواهیم این ده را
باید جوری   چهیک کارگاه باید درست بکنیم، بدانیم این کارگاه کجا باید واقع باشد؟ اینجا در
  شد؟وجواب چه نیازهایی را بدهد؟ با

 آید زیرا وقتی می.تواند یک مهندس شهرساز نمی.دهات باید شبکه فاضالب درست بکنیمتمام   دراآلن
 هایی دارند که باید حتماً اینها اصطبل. داند اینها چه نیازهایی دارند نمی. برد را پیش میکار   اینبا اِشکالاینجا 
گوییم باید درست بشود، غیر از فاضالب شهری   میابراین شبکه فاضالب که پاک و تمیز بشود و بنهرروز
بعد این فاضالب، یک فاضالب ویژه . شود باید اینها بدانند که در روز چه حجمی از فاضالب تولید می. است

بازیافت بشود و بازیافتش هم با جوری   یکاین باید. است، نباید با فاضالب خانگی مخلوط بشود
بازیافت فاضالب . بازیافت این خیلی کمتر احتیاج به مالحظات بهداشتی دارد. کند های دیگر فرق می بازیافت

اینها یک چیزهایی است که یک کارشناسی که روستا را دیده باشد، . خانگی خیلی مالحظات بهداشتی دارد
کردم یک ورق عرض . ی بکندطراحتواند   مییش باشد وعملیاتش را کرده باشد،ها یتفعالدر جریان 

  . خواندن کتاب و مجلّه برای این کارها هم کافی نیست
  اند؟ هم دانشجوها به مرحله فراغت از تحصیل نرسیده آنجا است؟جور   چهدر همدان وضع  :ن
  .  بشوندالتحصیل فارغکنم که بله آنها امسال  فکر می  :ش
  آنها هم مقطع کارشناسی هستند؟   :ن
  . متداول را هم دارندهای  البته آنها یک کاردانی معماری و سایر رشته. ندآنها هم کارشناسی هست  :ش
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  تأسیس دوره عمران و آبادانی روستا در سایر دانشگاهها
آیا کسان دیگر به این فکر نیفتادند که این رشته یا دوره را در سایر دانشگاهها ایجاد بکنند؟ یا   :ن

  خودتان به این فکر نیفتادید؟ 
دانم تا چه  کامل بشود و بعد شما نمیمان  خواهیم که برنامه چون واقعاً می. را نکردیمکار  ین انه ما  :ش
 قوی، پرقدرت و بسیاربسیار دارید که رشته معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، رشته اطالعاندازه 

کنیم، یک روزی   میما احساس. تغییر تشکیالتی دادن خیلی سخت استو آنجا    درکردن نفوذ. پرنیرو است
را کار   این کامل ما را بپذیرد و این رشته را حمایت بکند که اآلن دارد انصافاًصورت  بهاگر دانشکده معماری

چون همواره ما بهترین معمارهایمان که در این . کند کند، آن وقت است که خود این رشته توسعه پیدا می می
اآلن دستی در کار آنجا    درو یااند   شدهالتحصیل فارغآنجا  مقطع مطرح هستند، همه کسانی هستند که از

حیث ازی مثل کاشان، یزد و قزوین تمام اینها قبالً و یا شاید اآلن هم متعددهای معماری  دانشکده. دارند
کارش تمام بشود  اینجا شوند و بنابراین وقتی علمی از دانشگاه شهید بهشتی تغذیه شده و یا می هیئت اعضای
  . شود  به دانشگاههای همکار هم منتشر میخود خودی به  باشید کهمطمئن

  انحراف در ستاد تدوین الگوی نظام ترویج کشاورزی کشور
 شمسی ادامه پیدا کرد، شاهد یک حرکت 70 تا اوایل دهه 60طیّ چند سال که از اواخر دهه   :ن

ترین حرکت  تعبیر را دارم که عمدهمن این .  در وزارت جهاد سازندگی سابق بودیم پژوهشی بسیار عمده
ستاد  «عنوان تحت در مطالعات ترویجی در ایران انجام شد، اقدامی است که جانبه همه شکل  بهپژوهشی که

با مشارکت شمار زیادی از کارشناسان زبده و اساتید دانشگاه که » تدوین الگوی نظام ترویج کشاورزی ایران
 و ذینفع دارم آقایانی که اطالعمن که  جایی  آنتا.  انجام شدها سالآن نظر بودند، در  در رشته ترویج صاحب

 مکرّر دعوت کردند که در این طرح عالی جنابگذار این قضیه بودند از  ریز و سیاست کار و برنامهاندر دست
   چه بود؟ مهمدر اینتان  خواستم از خدمتتان بپرسم که دلیل عدم مشارکت می. مشارکت داشته باشید

ی خوبی که در آن زمان انجام شد این بود که برای تدوین الگوی نظام ها فعالیتیکی از . بله  :ش
من یادم کار   اینمبتکراصطالح   بهآغازگر یا. ترویج، مطالعاتی را وزارت جهاد سازندگی سابق آغاز کرد

انم که مرحوم د ولی می. حمید کالنتری بود یا مرحوم مهندس اسحق حسینی سیدنیست که در زمان آقای
 اینکه اما. بودکار   اینفعالحمید کالنتری  سیداسحق حسینی که خدا رحمتش کند، در زمان معاونت آقای

ابتدا همان    ازمنتها. یک ضرورت مملکتی بود، الزم هم بودهرحال   به.دانم من نمی، این فکر را دادکسی  چه
 کنم که یعنی من احساس می. ها زیاد درست نبود اینکار  بهمن از دور و نزدیک شاهد بودم که نحوه آغاز

و  ترویجی در این مملکت نشده استکار   هیچشان این بود که اصالًتصورکار بودند، اندر دستکه  کسانی
های مختلف و البته بررسی نظام ترویج در گذشته هم جزو   و پروژهها طرح این الگو در تهیهشروع کردند به 

  سؤال نشد کهجدی صورت  بهت موجود در ترویج وزارت کشاورزی خیلیمنتها از تشکیال .آنها بود
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کنم   میتصور و نشد جستجو خیلی نیز آنان معاضدت و همکاری که طوری به .بکنند آغاز را مطالعه این جوری چه
آغاز بگویند که چگونه این مطالعه را  اینکه توانستند در این مرحله آغاز، برای میکه   کسانیکه شاید بهترین

  . بکنیم خود کارکنان سازمان ترویج آن زمان در وزارت کشاورزی بودند، که خیلی به حساب نیامدند
کردند که شاید مثالً هنوز چند ماه بود که تازه از  دیدم که یک کسانی آمدند و کار را آغاز  من می

کرده رشته کشاورزی   تحصیلتیحسابقه کار ترویجی نداشتند، که تنها   نهها خارج برگشته بودند و از گذشته
از    پسیعنی کسانی که. خواستند برای تدوین نظام ترویج مملکت مطالعه و بررسی بکنند اینها می. هم نبودند

چند سال اقامت در خارج و از    پساتمام دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودند و اینک
 تدریج  بهی، با مدرک دکتری ترویج به ایران برگشته بودند وکشاورزی و غیر کشاورزهای  تحصیل در رشته

  . علمی برای هدایت این مطالعات به پیکره اجرایی این طرح پیوسته بودند هیئت  اعضایعنوان  بههم
ی ترویج کرده نحو  بهی سال استخوان خرد کرده و در این مملکتها سالکه   کسانیآنکه  درحالی

خواهد  میکه   کسیها رفت و حواله کرده بودند که در یکی از این پروژه  نمیبودند، خیلی کسی سراغ آنها
من نسبت به این موضوع اصالً . کند راجع به این قضایا مطالعه بکند، سراغ آنها برود و از آنها هم سؤال 

 و شما تازه وارد شده و به این مناسبت که استاد دانشگاه استکه   کسیآن کردم که ناراضی بودم و فکر می
ات تجربی و عملی هم اطالع. ی از گذشته ترویج در این سرزمین ندارداطالعاید،  یک پروژه هم به او داده

اند و تجربه دارند، پیدا  تواند برود، تمام آن افراد را که در این زمینه کار کرده میجوری   چهاین فرد. ندارد
دانستیم که   می همبیش و کماگر خصوص   به بگیرد،از آنها بپرسد و پاسخ درستاست   الزمو آنچه را. بکند

 به فقر منابع توجه، با ضمن   در.هایی هم درباره ترویج در ایران هستند داوری پیشبعضی از آنان دارای 
توسعه کشاورزی و ترویج روستایی در آن زمان در ایران، هم   آن مکتوب و مستند و مستدل در امور توسعه و

  . منابع مکتوب و منابع مستند بودند تا تجربه افراددنبال   بهراین افراد خیلی بیشت
 هم فرض به بخورم، پیوند من هم جایش هر به است، شده شروع جوری این که کاری که کردم می فکر بنابراین

  . که بتوانم یک بخش کوچکی را اداره بکنم، شاید ناکافی باشد و یک کار درست یا تکمیلی از آب درنیاید
اگر الگویی برای نظام . بیند ن که چندین سال از آن زمان گذشته است، شما نتیجه را دارید میولی اآل

آن همه وقت و هزینه و انرژی، رغم   به.شد  گرفته میکار  بهترویج در ایران تدوین شده بود، قاعدتاً باید اآلن
 تهیهطرح . غوتی بودهای گذشته و طا چرا چیزی نشد؟ یک چیزی هم نیست که بگوییم میراث حکومت

وسیله   بهانقالب اسالمی بود که به آن پرداخته بودند واز    بعدالگوی نظام ترویج یک حرکت جهادی
دانشگاهیانی که خودشان انتخاب کرده و همه هم جوان وسیله   بهنیروهای مؤمنی که خودشان سراغ داشتند و

ات و اطالعای از آن نشد؟ آن همه  رسید که استفاده اینجا ولی چرا به.  بودند، انجام شده بودکرده تحصیلو 
کار   اینما انتظار داشتیم که نتیجهکه  است  اینحداقلمطالعات کجا رفت؟ نتیجه آن همه بررسی چه شد؟ 

یی منظور جا  یکدرساله  توسعه پنجهای  ای، قانونی، یک بندی در برنامه ای، تبصره  یک مادّه واحدهصورت به
  . ها نیفتاد اتفاق از این ولی هیچ یک. بشود
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ی ها  ترویجیبدون مالحظه، من خدمت شما عرض بکنم که خیلی از. خود نبود م بیتصوربنابراین من 
 ی برای این مطالعه نه کامالً شناسایی کردند و نه درستطراحنظر را در انجام این مطالعه یا  و صاحباصیل 

 زیادی مستند به مقدار  به و سراسری بود و ملیک کارکنم چون ی من فکر میکه  درحالی.  گرفتندخدمت به
 مشارکتی با سازمان صورت  بهراکار   این این بود کهحداقلبود،  میگونه   اینباید هم که گذشته بود و می

را کار   اینولی اینها خیلی منتزع.ش نبودم، دیگران بودندمسئولاً من هم اتفاقترویج آن زمان انجام بدهند که 
شان که داشتند، این هم بود که  متعددهای  البته در این پروژه . هم گذاشتندمتعددهای  پروژه. ندشروع کرد

 و مبتنی بر کدام منابع و مآخذ؟کسی   چهولی این مطالعه از دیدگاه. ترویج گذشته را بخواهند مطالعه بکنند
شد که من رغبتی  باعث میحال هر  بهکسانی؟ اینها همه سؤاالتی بود که کسی؟ با همکاری چه چهوسیله  به

  .  نداشته باشمفرایندبرای مشارکت در آن 
  کاران طرح هم منعکس فرمودید؟ اندر دست  بهاین نقد را  :ن
شاید بارها تذّکر داده  بررسی، روش درباره ولی نگفتم کار اصل نفی صورت به .وجه هیچ به .نه .نه  :ش
   .باشم

  … همیعنی آنها از شما خواستند و شما  :ن
خود مرحوم اسحاق حسینی، خدا رحمتش کند در جلساتی که داشتیم، سؤال . بارها از من خواستند  :ش

جریان    دراست وجوری   چهدیدم که وسعت کار میکه   وقتیشد از من خواسته شد، ولی و جواب که می
ادی غیر از مرحوم کار در دست افرکه   زمانیخصوص  بهکنند و  میآغاز کار چطوری دارند کار را توزیع

 ولی هرگز درصدد نفی کار هم نبودم، برای. دیدم اسحق حسینی افتاده بود، موجباتی برای مشارکت خود نمی
خواست که این مطالعه با تمام  زیرا دلم می.  حادّ من به اصل کار لطمه وارد سازداظهارنظرترسیدم  میاینکه 

 چون. خواست حرفی بزنم که مانع کارشان بشود و دلم نمی بودم، انجام بگیرد تصوراین نواقصی که بر آن م
شد و همواره امیدوار بودم که منتهی به تدوین و تصویب قانونی  ای بود که داشت انجام می مطالعههرحال  به

  . برای یک نظام ترویج پایدار در کشور شود
گفتم که بگذاریم که  ، میشد  یک کاری بود که هرگز برای ترویج نشده بود و اآلن که داشت انجام می

کردند که   میاطمینان داشتند که فکرقدر   آن خودشان مطمئن بودند وکار  بهنسبتقدر   آنمنتها اینها. بشود
. گفت، اینها اعتقاد به روش خودشان داشتند هم کسی چیزی میچی    هررود و دارد پیش میدرستی   بهپروژه

کردند   میتصورآنها  اینکه برای.  قرار نگیردموردمالحظه خیلی آرای من بهتراست کردم که بنابراین فکر می
ی کل خارج بودند و تازه آمده بودند و ترویج خوانده بودند، اینها یک فرمول التحصیل فارغکه   کسانیکه همه

لم ات بنده را نداشتند که عتصوراینها آن . باید بکنند چکار دانند که و اساسی برای اصالح ترویج دارند و می
دیدم   نمیبنابراین الزم.  آن استمکمل و متعددی ها  بخشدر این زمینهها  نظری یک بخشی است ولی تجربه
از آن بیرون  …شاا انگفتم بگذارکارشان را بکنند شاید یک چیزی   می.که چیزی بگویم و مأیوسشان بکنم

  . ید که چه مراحلی را باید طیّ کردهم بگنجاناینجا کاش   ایای بکنید، اگر شما خواستید یک مطالعه. بیاید
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داریم، ای  نامه نه نظام. نداریمشده،  از آن همه منابع و سرمایه صرفگویم که فعالً ما هیچی  آخرش هم می
نتیجه آن همه نیروهایی که کار کردند و آن همه . نه گزارش مستندی داریم، نه یک کتابی داریم

جورواجور یک های  ی این همه یافته برمبنایی هم این بود کههایی که دادند، چه شد؟ انتظار نها گزارش
این مطالعات چنین الگویی از   بعد و تدوین بکنند و به کمیسیون کشاورزی مجلس بدهند کهتهیهقانونی را 

 .مجلس شورای اسالمی برساندتصویب   بهرا  اینبرای ترویج دیده شده است و وزیرشان برود دفاع بکند و
  . ق پیدا نکردحقهم اصالً تچیزی چنین  یک

برداری مالحظه فرمودید  بعداً هم در جریان ادغام و بعد هم در جریان ایجاد معاونت ترویج و نظام بهره
با هم جوری   یکاآلن هم که باز دارند ترویج و آموزش رااینکه   کما. که هرگز از نتایج آنها استفاده نشد

 اینکه  الّا–شود ای برده نمی ند، به ظاهر از آن مطالعات هیچ بهرهکن میشان  کنند یا در هم خالصه  میادغام
این مطالعات حضور نداشته و جریان    در هماولکنیم شخص یا اشخاصی که در روزهای   میمالحظه

 و انتشار نویسی ها، مقاله  در ماههای اخیر، با رونویسی و استخراج از آن گزارشاند، مدخل هم نبوده ذی
   !اند  را در برخی از مطبوعات کشاورزی آغاز کردهمقاالتی سلسله
مختصر کالم، درباره طرح مطالعاتی ستاد تدوین الگوی نظام ترویج کشاورزی، گفتنی است که  به
بنده به استفاده از نظر   بهبدو امر،همان   از ارزشیابان آنحتی و ریزان ان و برنامهگذار ، سیاستانطراح

از شدن  یران خیلی اعتقادی نداشتند که در آن زمان خود را مقیّد به آگاهترویج در اساله   سیتجربیات
ک  شاید به این دلیل که در پس ذهنشان، هنوز هم ترویج گذشته را ی–ان آن بدانند مجرب مجریان و نظریات

ه وقت وای بر این همای    و اگر چنین بوده است،!کردند  میتلقیبومی ایران راهبرد وارداتی امریکایی و غیر
 مفت و صورت  بهروستاییان محرومخصوص   بهکه از کیسه مردم ایران وای  و انرژی و فرصت و سرمایه

  !انی هزینه شدمج





  رهنمودهایی برای آینده
  سفر مطالعاتی به کانادا 

  .این سفر توضیح بدهید درمورد قدری.  به کانادا تشریف بردید1381شما در تابستان سال   :ن
 در استان اونتاریو در )Goelf(سمت این مسافرت، بازدیدی بود که از دانشگاه گوئلف مهمترین ق  :ش

  . ی توسعه روستایی و ترویجی پیشرفته استها فعالیتجهت    ازدانشگاهی بود که خیلی. شرق کانادا داشتم
  تشریف داشتید؟  آنجا مدتچه   :ن
  . دو ماه  :ش

  نارسایی در مطالعات روستایی
 و ابزار وادوات نوین  فناوریهرحال   بهکشوری که.یافته تشریف بردید کشور توسعهیک   بهشما  :ن

هایی نظیر توسعه  رسد که دانشجویان ما در رشته مینظر   به.وجود داردآنجا    در امروزی در شکل اعالیش
 دیگر غافلاز یک رشته حقایق ،  فناوریآورند به   می بیشتری رومیزان  به هرچهروستایی و ترویج کشاورزی

تعامل رودررو با کشاورز و  عدم«و یا » حضور در روستا عدم«در عبارت را   آنمانند که شاید بتوان می
حضور داشتید،آیا مطالعات آنجا   که در  زمانیخواستم از خدمتتان بپرسم، در آن می.بیان کرد» روستایی

 به این صورت که در پای کامپیوتر ای که در اذهان دانشجویان ما جا افتاده، روستایی از همین دریچه
 شود یا یی انجام بدهند و از یک طریق مجازی ارتباط برقرار بکنند با مخاطب خودشان، انجام میجستجو

  . صورتی دیگر است  به،نهاینکه 
در فرانسه و بعد هم در جاهای دیگر شنیدم یا دیدم در خصوص   به،من دیدمکه  جایی  آنتا …وا  :ش

 را باال کشیدند و در هایشان اند که پاشنه کفش کسانی بوده، چیزی دستگیرشان شدهکه  انی کسکانادا، آن
 اینترنتی صورت  بهآید که یک کسی یادم نمیوقت  هیچدانم من   نمی.اند اند و دیده روستاها و مزارع گشته

 مرجع از او عنوان  بهانساناعتنا راجع به روستا پیدا کرده و کسی شده باشد که  واقعی و عینی و قابلمعلوماتی 
اش همان اینترنتی و  ها، ولی همه ات زیادی هم دارند در این زمینهاطالعالبته افراد زیادی هستند و . یاد بکند

ات اطالعاست   ممکنببینید. ش نگرفته استخود  به از اینها صورت واقعیتکدام هیچ. مجازی است
 ولی .اش بدهیم ات را حفظ بکنیم و ارائهاطالعنیم این مان زیاد هم باشد، خیلی هم خوب بتوا دریافتی

  . راه کار عملی و امکان پذیر برسیم، همه عاجز هستندیک   بهباید تفسیرش بکنیم وکه  جایی آن

6



188       )  (  

 هم و اجرایی های دستگاه در هم داریم، زیادی کارشناسان و انمتخصص و اساتید ما که بفرمایید مالحظه شما

 منطقی و خوب بلد هستند و دستشان بسیاربسیارتئوری، جهت  از را چیز همه واقعاً اینها که علمی ههای دستگا در
ولی اگر قرار باشد که یکی از اینها را بخواهند روی کاغذ بیاورند و بعد هم اجرایش بکنند و نتیجه . درد نکند

. قیمت دنبالش هم نیستندهر  ه بگردند و هرگز اصالً دور این موضوع نمی نشان بدهند، ما   بهرا در میدان عمل
کنم که آن کسی کار عملی در میدان آزمایش بلد است، که هم خوانده است، هم   میتصوربنابراین، من 

فقط خوانده و که   کسیو آن. عمل کرده است، هم ارزشیابی و بررسی کرده است، هم بازخوانده است
 برای خودش حد بنویسد، در این  ISIاخلی و خارجیدهد و مقاله د داند چطور ارائه   میمطالعه کرده و خوب

توقع نداشته باشد، ی است و اگر ضرورتی نداشته باشد و کسی هم به او نگوید و کسی هم از وی متخصص
 است که هست و شخصاً و عمالً را بکند، همینکار   اینسال دیگر همرا بکند، هزارکار   اینسال دیگر همصد
 قرار باشد و بخواهد اینها ولی اگر.  و توسعه محیط روستایی داشته باشدتحولدر تواند کمترین اثربخشی  نمی
مرحله عمل دربیاورد و بعد هم ارزیابی و اصالحش بکند و درستش بکند، ما اگر داشتیم و کرده بودیم،  را به

ی ها موقعیتو و اینها هم کسانی هستند که وقتی در مقامات . بود که اآلن هست  میشاید وضعمان غیر از این
 توانند تغییر رأی و  میچیز واحدی ندارند و خیلی راحتیک   بهنشینند، اعتقاد گیری و اجرایی هم می تصمیم

  .تبدیل روش بدهند
در فرانسه که شما کمتر خصوص   به.دانیم که مطالعات علمی خوبی دارند  میمارا   اینجهت استادها،از

حاضر به مناطق  درحال یا. یلی از کشورهای افریقا و آسیا را نگشته باشدبینید که خ ها می استادی در این زمینه
اینها خیلی .  نداشته باشد، ارتباط نداشته باشدوآمد رفت  هرروزروستایی کشور خودش پا نگذاشته باشد،

و  کنند  میبه این ترتیب پرورش پیدا خوانند، آنجا درس می روند که می ولی آیا شاگردهای ما .خوب است
علمی خوب باشند، جهت    ازاگر این نباشد شاید باز. باشد که خیلی خوب استجور   اینگردند؟ اگر رمیب

که  …در کشور خودمان هستند، اآلن مد شده است، واکه   آنهایی.عملی خیلی خوب نباشندجهت    ازولی
ر رشته توسعه کنم که کسی در رشته ترویج کشاورزی، در رشته توسعه روستایی، د  میتعجبمن واقعاً 

اش هم با استفاده از   بخواهد بگیرد، همهلیسانس فوقکشاورزی، فرض بفرمایید دکترا بخواهد بگیرد، 
کرده دیگر در علوم   تحصیلمتخصصمثل هر ! ات اینترنتی باشد و اصالً به مزرعه و روستا نرفته باشداطالع

به آزمایشگاه و کارگاه و پایگاه اما  بگیرد، درپی پیی و مهندسی و علوم پایه که مدارک تحصیلی فنزیستی و 
  .تحقیقاتی نرفته باشد

  . های پستی و یا پرسشنامه  :ن
تواند  یعنی اصالً آدم نمی. درآمده استای   سادهخیلی خیلی صورت  بهعرض کردم، این دیگر واقعاً  :ش

 کشیم برویم زحمت نمیولی   هم در جوارمان است،ها  وقتوجود خارجی دارد وبعضی مسئله قبول بکندکه
 جلسات روستایی بنشینیم، در یک جاروجنجال بنشینیم، در نامالیمات بنشینیم، در آن گردوخاک در آنجا،
ی ساری و جاری را ببینیم ها  گرفتاری یا شورای اسالمی ده بنشینیم،محل شرکت تعاونی روستایی مدیره هیئت
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انه خود را ثبت و ضبط محققی ها برداشت حضوری رطو  بهپرسشنامه و مصاحبه کتبی یا شفاهی ازطریق و
 بیاییم ببینیم که مثالً آقای رولینگ در  درعوضو یا. کنیم  میپستی بسندههای   بلکه به ارسال پرسشنامه- کنیم

البته کسی منکر مرور و بررسی . مطالعاتش در آسیای مرکزی یا در افریقای مرکزی یا در اروپا چه گفته است
 خوب اند، ما بدانیم آنها چه گفته اینکه شود و ی نمیالملل بین پژوهشی آقایان پژوهندگان –یعلمهای  یافته
ات و نظریی موجود ما هم چیست و تا چه اندازه با آن ها موقعیتبرویم ببینیم که  اینکه ولی. است

استادان و . تی علمی در دیگر مناطق جهان مطابقت دارد یا متضاد است، این هم یک اصل کار اسها برداشت
است » ای باسمه«اصطالح   بهدهند، این رویّه دهند و اگر هم می پژوهندگان ما این قسمت را متأسفانه انجام نمی

 و پستی هم بفرستند تمناو ند، خواهشنامه فدایت شوم هم رویش بگذار  بکنند، یک ورقتهیهای  که پرسشنامه
هزار تا پرسشنامه بفرستند، تا ! ای روش خوشه  کتبی مثالً بهبرای مصاحبه موردنظر های برای مخاطبان یا نمونه

شده مرجوعی، اینها بخواهند یک قانون علمی یا  پرسشنامه تکمیلپنجاه تا با این صدوو . پنجاه تا برگرددصدو
کامپیوتر چندین رقم هم روی آن های  خود با استفاده از دکمههای  و برای تعمیم یافته. یک کلیّت بسازند

چی و چی و تست چی و آزمون جهت    ازرگرسیون وجهت    ازیا آزمون آماری بگذارند که این دیگرتست 
پنجاه تا را بله در این صدوپنجاه تا، اگر باز هم این صدو. ی نیستهیچ شکّ. چی، همه چیزش درست است

که شما  آنجا تاخود آن افراد پر کرده باشند، همه چیز درست است، ولی آیا در عالم واقع هم چنین است؟ 
  !پایه و اساس کلیّت بدهید  بیهای یافتهگونه   اینبتوانید به

 و تفسیر تحلیل و تجزیه پر شود و استاد شخصاً در محققبا نظارت خود ها  البته، اگر باز هم این پرسشنامه
 چند تا  خودمحداقلچه آنکه من . حاضر چنین نیست درحال ولی عمالً. آنها نظارت داشته باشد، خوب است

کنند برای   دانشجوها پر میشان، کنند برای رئیس ها پر می را منشیها  دیدم پرسشنامه از این موارد را داشتم، می
به . خواهیم بفرستیم پر کن، برای فالن کس میرا   اینگوید دهد دست منشی و می آمده، می. استادشان

شود کلیّتی را بافت و  نمیجوری   این.شود  این نمی.زحمت پر بکن بیرا   اینگویند، دهند، می دانشجویشان می
همه   این.ای برسد نتیجهیک   بهتحقیقاتی که ما کردیم، باید یکیشانهمه   این اینکه،اش هم نتیجه. تحویل داد

عمل و اجرا برای  قابل یکیشان باید یک نتیجه ایم، داده  به این طرف انجام 60ی چندمیلیونی که از دهه ها طرح
یک چیزی . شاورزی و جوامع روستایی داشته باشد که بگوییم آقا یک چیز از داخلش درآمد بیرونبخش ک

  .به دنیا ارائه کنیممان   کشف یا یافته نهاییعنوان  بهما باید از خودمان داشته باشیم تا

  ای  مرحله20روستایی از یک مسیر گذر توسعه 
 شما در عرصه کشاورزی و عمران روستایی استفاده و تجارب چند دهه علمی بضاعت از بخواهیم اگر  :ن

  باید بکنیم؟  چکار توسعه کشاورزی و عمران روستایی در مملکتمانکردن  کنید که برای پایدار کنیم، فکر می
تواند در راه  تبیین بکنم که بگویم نقشی که ترویج میطور   اینشاید بهتر باشد گفته شما را من  :ش

اعتقاد بنده تنها   نه روستایی در عصر حاضر و آینده داشته باشد، چیست؟ البته اینتوسعه کشاورزی و عمران
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است بلکه درسی است که من از دیگران یاد گرفتم که بگویم که توسعه کشاورزی در هرسطحی از آن یک 
 فرایندزمان یک طول    در هستیم هم،مترتبعمران روستایی با مفاهیمی که ما بر آن اینکه    کما. استفرایند

تعلیم داده بشود و این مردم   بهباید  میتوسعه و عمرانهای  زیرا اصول و ارکان و شیوه. آموزشی است
روز و کیفیّتِ روزِ مردم در کوران یک سلسله ارتباطات   منشأگرفته از خواست و نیازهای بهتعلیمات هم باید

  . زمان باشدطول    دردوسویه
تکامل  درحال های مختلفی داشته و همواره ویج ما در ازمنه مختلف نقشتوانیم بگوییم که تر بنابراین می

نه صرفاً برای افزایش تولید الزاماً، بلکه برای توسعه کشاورزی را  این  است و اگر بخواهیمپیشروی و تحولو 
زمینه   ر دبا همه مفاهیم گوناگونی که دارد و برای عمران روستایی با تمام اشارات ضمنی و عینی و عیانی که

کنم که پایداری توسعه کشاورزی و عمران   می بگیریم؛ بنده عرضخدمت  به و محیط دارد،ها  انسانتحول
خودم این مسیر را زعم   بهروستایی در ایران مستلزم گذار و گردش و چرخش در یک مسیری است که من

 از درپی پیم بسان فراز و فرودهای گذر از این مسیر را ه. ام  توسعه نامیدهفراینددر ای  مرحله 20یک مسیر 
هایی که این نردبان دارد، شامل  پلهی عبارت  به، یافرایندکنم که مراحل این   میتلقیپلکانی  یک نردبان بیست

 را که باال رفتیم، الزاماً شاید الزم باشد دوباره پایین بیاییم و پلهیک که  است  آنمفهوم  بهو این.  مورد است20
آن دوباره دو از    بعد دیگر را باال برویم وپلهدوباره بپیماییم و بیاییم باال و یک . تر برویم پایین پلهبه دو سه 

، این هم سان بدینهستیم و ها  پله به باال و پایین از این وآمد رفت درحال یعنی همیشه.  پایین بیاییمپلهسه 
  .  نداردته  و  سرنردبانی است که 

یک کاری است که . گوییم هیچ آغاز و انجامی ندارد همین است که می فرایندیعنی ما تعریفمان از 
یعنی از هر جای .  ندارد یعنی آغاز و انجام نداردته  و  سر پلهگوییم که   میوقتی. جریان است درحال پیوسته

نکه  ایبرای. مان ادامه بدهیم و تکرار بکنیموآمد رفتآن شروع کردیم، ما باید به گردشمان ادامه بدهیم، به 
دهید، و در این  یاد میمردم   بهشما یک زمانی یک چیزهای ابتدایی را.  استتغییروتحول درحال زمان

الزم است   ممکنفردایش.  کنید که تمام شد و به آن مفهوم مطلوب و دائمی یاد دادیدتصورصورت نباید 
 ما یک زمانی،. دهیم  میرا انجامار ک  اینو ما اآلن عمالً. یاد بدهیدمردم   بهآن برخالف باشد که یک چیزی را

ی از طور  چهیاد بدهیممردم   بهمان این بود که عرض کردم، در ترویج تمام سعیشما   بهقبالً همطورکه  همان
یاد بدهیم که مردم  بهجوری   چهکه است  اینمان در اآلن تمام سعی. سم برای مبارزه با آفات استفاده بکنند

ای که باال رفتیم،  پلهاین درست یک کاری است که ما از . عنی از سم استفاده ننمایند ی-را نکنندکار   ایندیگر
  . کنیم ی آموزشی تکرار میها تکنیکرا با استفاده از کار   اینگردیم و حاال داریم برمی

  آشنایی روشنگران توسعه با دانش بومی
.  استمحلش بومی و شرایط حاکم بر هر روشنگران توسعه و عمران با دانشدن   این نردبان، آشناپلهین اول

 پلهکه هم است   ممکن.تکرار بشودبار  که صداست   ممکنکنم که  می این نردبان را فرضپلهین اولیعنی من 
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اینکه روشنگران ما باید آگاه باشند و باید بدانند که دانش بومی مردم روستایی ما  .پلهین اولآخر باشد و هم 
کشی  روغنجوری   چه به این مفهوم نیست که بگوییم که در زمان گذشته اینهااین دانش بومی هم.چی است

 بذر تهیهتکنیکی را که شما امروز برای . نه. کردند  میتهیهبذر را جوری   چهزدند یا کردند، شخم می می
  انجام این کار راطور  چهحاضر درحال  یک روشنگر باید بدانیدکه آنهاعنوان  به شماحداقلکنید،  معرفی می

کند و مبتنی است بر یک  اآلن روستایی دارد، عمل میکه   چیزیآن. م دانش بومییگوی ما به آن می. دهند می
  . که ده روزه باشداست   ممکنباشد یاساله  هزاراست   ممکنای و این سابقه سابقه

.  مربّی است است، مروج.است change agentهمان مفهوم   به،گوییم این روشنگر روستا هم که ما می
گر است، آبادگر است و همه اینها را در این واژه روشنگر روستا  توسعه.  استتحولعامل تغییر است، عامل 

 این آدم باید با دانش بومی در جامعه. دهد کسی است که نوید یک چیز جدید را می. کنیم  میخالصه
توانیم  ما نمی.  را هم بداندمحلکم بر هر  باید شرایط حااهمیتدرجه از همین   بهآشنا باشد و بعدموردنظر 

یک نفر است   ممکن.یک کار جدید را انجام بدهیم فارغ از شرایط حاکم بر یک محیط روستایی یا عشایری،
 بپذیرد، ولیرا   آناز مخاطبان ما که داوطلب پذیرش آن پدیده است، با تمام عشق و عالقه بخواهد

  . که محیط نپذیرداست  ممکن
کنم چه مشکلی  که من در آن زندگی می روستایی اراضی تجهیز در که دادم نشان را ای نمونه شما به اآلن من

چندین سال مذاکره و چندین سال تجربه از دهات هم جوار که اراضی خود را تجهیز از    بعد.پیش آمده است
حاال سه خانوار در این روستای اند،   برده بهرهکار   اینو همه هم راضی هستند و همه هم ازاند  و تسطیح کرده

ن خدمات کشاورزی و نمایندگان مسئوالتمام راهها را . پذیرند ما وجود دارندکه اجرای این پروژه را نمی
شاید مردم حاضر شده باشند  حتی اند، را برایشان تأمین کردهها   تمام هزینهاند، با آنها رفته موردنظر روستای

باز هم آن سه . یعنی سهمی را که اینها باید بدهند، دیگران بپردازند. انجام بدهندرا برایشان مجّانی کار   اینکه
خوشبختانه در .  ما باشد موردتوجه است که بایدمحلپس این شرایط حاکم بر این . کنند خانوار قبول نمی

 ضوع، اکثریت این مورغم  به  درصد از مردم مایل هستند و این سه درصد مخالف هستند و97اینجا همه مثالً 
  . ولی یک وقتی است که درصد مخالفان یک کار خیلی بیشتر از سه درصد است. دهند کار را دارند انجام می

بنابراین اگر ما به خواست یک نفر یا دو نفر یا یک اقلیّتی بخواهیم شرایط حاکم بر یک محیط اجتماعی 
شویم که این   میموفقزمانی . شویم  نمیموفقمان یا طبیعی و اقلیمی را نادیده بگیریم، معلوم است که در کار

بگیریم و بیندیشیم و یادمان هم باشد که همیشه مراعات شرایط یا مطالعه شرایط یا آشنایی با  درنظر شرایط را
ن شرایط آ درمقابل خواهیم بفهمیم که چگونه ما هم می. آن شرایط نیست درمقابل شدن شرایط، دلیل تسلیم

.  ایجاد نماییم، درست بکنیم، منطبق بکنیمتحولتغییر بدهیم، . ست، ایستادگی بکنیمر ناروااگ. قد علم بکنیم
  . قصدمان که مبارزه با مردم نیست. خواهیم کاری انجام بدهیم که کار مردم راه بیفتد می اینکه برای

 است محلبر هر روشنگران توسعه و عمران با دانش بومی و شرایط حاکم شدن  ین مرحله آشنااولبنابراین 
دانید که در هر حرکت اجتماعی که ما   میشما. که این عمل سرآغازی است بر شناخت وضع موجود
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درست مثل .  یا وضع موجود را باید بشناسیم و بدانیم که چیستstatus que اولبخواهیم انجام بدهیم، 
چگونه است و بعد . مار چیستشود، باید بداند که وضع موجود بی پزشکی که بر بالین یک بیمار حاضر می

  . بتواند هرگونه تجویزی را انجام بدهد

  آشناکردن روستاییان با علوم کاربردی
یعنی .ی نوین استها فناوریروستاییان ارباب رجوع با علوم کاربردی مناسب و کردن  دومین مرحله آشنا

سعی بکنیم که روستاییان را باید . ی رایج گذشته نیستها  فناوری وها  مهارتتکرار علوم و وظیفه ما
 باید خودمان با اولبنابراین، در مرحله . ی جدید و جدیدتری آشنا بکنیمها  مهارتها و فناوری با روز روزبه

فهمیم که چه چیزی برایشان نو است و نوآوری  وضع موجود آشنا بشویم، وقتی وضع موجود را شناختیم، می
 های ای برای معرفی و شناساندن نوآوری همقدمو این .  باشدمؤثرمفید و تواند  هایی می برای اینها در چه زمینه

ی نوین، یعنی ها فناوریبودن  گوییم کاربردی و مناسب وقتی ما میهرحال   به. در روستاهاستتوجهدرخور 
  . حتماً باید مناسبتی با وضع موجود آنها داشته باشد

  ترمیم زیربناهای تولید و تبدیل
ما برای تولید و تبدیل محصوالت . م زیربناهای تولید و تبدیل در کشاورزی استسوم، ساخت و ترمی
 شود که ما میهایی  infrastructureزیربناهایی داریم که این زیربناها شامل همه    بهکشاورزی، احتیاج

خل داهای  جادهکنیم، از  یعنی وقتی صحبت از راههای دسترسی در مزارع می. شناسیم  معمول میصورت به
روستا های  جادهکنیم، از   میهای روستا به مزرعه و یا از روستا به شاهراه اشاره جاده  بهکنیم، روستا صحبت می

دیگر  هرکدام کنیم و یا از ارتباطات، مواصالت، الکتریسیته، آب و گاز و  میبه مراکز و بازارهای فروش یاد
به  درواقع کنیم،  میجریان تولید دارد، یاد زیرساخت در تهیهسازی یا  از اینها که نقشی در زمینه

هم جزو  زهکشیشبکه آبیاری یا شبکه اینکه   کما .ایم  کردهتوجههای الزمه تولید وتبدیل  زیرساخت
  . ها است زیرساخت

هایی که برای جلوگیری از رانش  مثل بسترسازی. ولی متداول نشده استاست   الزمیا عملیاتی که امروز
مان  منابع طبیعی که مرتع و جنگلرفتن   ازبینعلت  به مختلف که عمدتاًدالیل  بهاآلن. م بدهیمزمین ما باید انجا

 در این نواحی خودم  هرروزاین چیزی است که من. باشد، ما رانش خاک، لغزش زمین و ریزش خاک داریم
ثابت و دست نخورده کنیم که   میآن کارهایی که ما برای استحکام بستر سرزمینمان. بینم و جاهای دیگر می

جا نشود و ایجاد فرسایش ننماید، اینها همه بسترسازی است که هم برای  نلغزد، سرمایه مردم جابه باقی بماند، 
سازی و یا  این هم کارهایی است که ما باید انجام بدهیم و زمینه. تولید و هم برای تبدیل ضرورت دارد

آمایش های  جزئی از برنامه هرچند ایی است که گاه هم بخشیی روستها فعالیتبستر برای انجام کردن  آماده
  .تاً مستلزم آموزش و ترویج روستایی استمقدمسرزمین است که 
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  ی بومیها تشکلحمایت از 
یادمان . ی بومی در مدیریت جوامع روستایی استها شکل یا چهارمین مرحله، حمایت و هدایت تپلهچهارمین 

 در گذشته هم جوامع روستایی ما را خود مردم اداره. ع روستایی ما نیست جوامکننده باشد که دولت اداره
بود که منصوب مالک کدخدا یا شخصی دست   بهمالک هم داشتند، باز اداره امور اگر بزرگ حتی .کردند می

 امروز اینکه .باید باشدجوری   چهدانند حاکمشان این مردم هستند که می. رضایت مردم هم بودبوده ولی مورد
ه این دارد که تا چه اندازه گذارند، مطمئن باشید که توفیق این دهیار بستگی ب  می دهیارعنوان  بهکسانی را

  . قبول مردم باشد و مردم او را تأیید کنندمورد
ی بومی خودشان را احیا کنند و تقویت ها شکلبنابراین، ما باید اینها را حمایت و هدایت بکنیم که ت

 یعنی آن. ی نیستسنتقدیمی و کهنه و منسوخ و مفهوم   بهکنم الزاماً  میم که عرضاین بومی ه. نمایند
آن چیزی . شود آن دودی است که از کنده یا اجاق خودشان بلند می. از بوم خودشان برخاسته استکه  چیزی

وامع ی ونوین تعاون و مشارکت درجسنتی ها نظاماین هم تالشی در تلفیق . ش هستیمدنبال  بهاست که ما
گوید دهیار را معرفی   میگوییم که ما نظام شوراها را قبول داریم و این نظام  مییعنی وقتی ما. روستایی است
 او را تعلیم بدهیم،جوری   یکاین دهیار را انتخاب بکنیم،جوری   یک ده باشد، حاال بایدکننده کنید تا اداره

ی و کدخدا و محلتواند در نقش همان رهبران نحوی مشارکتش بدهیم که ب   بهمعرفی بکنیم وجوری  یک
ات و منابع اعتباری جدید استفاده مقرراز قوانین و  اینکه ضمن. سفید و معتمد سابق با مردم رفتار بکند ریش
  . ی نباشدمحلکند، رفتارش هم با مردم چیزی خالف عرف و موازین  می

  آشنایی روستاییان با مدیریت مزرعه
یکی از . روستاییان ارباب رجوع با اصول و موازین عملی مدیریت مزرعه استکردن  مورد پنجم، آشنا

ما در . مدیریت مزرعه است مسئله ایم،  کم به آن پرداختهبسیاربسیارکمبودهایی که ما در ترویج داشتیم و 
 باید  خود، تقریباًبرداری بهرهی مربوط به اداره امور مزرعه یا واحد ها  مهارتمدیریت مزرعه یا علوم و

. کنند ی و قدیمی خودشان عمل میسنتی ها  روشو روستاییان براساس همانایم  نکردهکاری   هیچبگوییم که
 و ریاضیات دهید، می درس خارجی های زبان مدرسه این در که دارید ای مدرسه شما که است این مثل درست این

دهید، ولی مدیری که  ی روز را یاد میها ریفناوانواع و اقسام علوم پیشرفته و  و نجوم دهید، می درس فیزیک
ی سابق استاد و ها  روشسال پیش است و با همانهای صد کند، یکی از آن ملّامکتبی  میاین مدرسه را اداره

این سیستم بخواند و با    همراهاین مدیر باید. آید میوجود   بهبنابراین، اِشکال. کند  میشاگردی صِرف عمل
  . پیش برود

 خودمان هم بلد ایم، مان یاد نداده موازین علمی کاربردی مدیریت مزرعه را به مدیران مزرعهما اصول و 
یک مزرعه را ازجهت اقتصادی  اینکه ی تولید وتبدیل را بلدیم ولیها تکنیکخودمان هم فقط .نیستیم

نیم، یا چگونه ی باید کسب اعتبار بکطور  چهی باید تخصیص منابع بدهیم،طور  چهچطوری باید اداره بکنیم،
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ها  باید دفترداری بکنیم، چطور حسابداری بکنیم، چگونه با نیروی کارمان رفتار بکنیم، چگونه از یارانه
 استفاده بکنیم و چطور اسباب و ابزار نوین ثبت گزارش و محاسبه …چطوری از قوانین بیمه و، استفاده بکنیم

  . دانیم اینها را برای اداره امور مزرعه نمی از کدام هیچ بگیریم، خدمت  به)از قبیل رایانه(را 
 و مساکن و محصوالت مردم که شود می تبلیغی صورت به که ییها تالش رغم به که افتد می اتفاق بارها
 دفاتر های نماینده توصیه براساس و جوری همین صورت به را کار این بکنند، هم اگر حتی بکنند، بیمه را مزارعشان

 انجام شان خانه و اصطبل روی بر باید کارهایی چه که دانند نمی .دهند می انجام آیند، یم که بیمه یها شرکت

 از اینها نظامی کدام هیچهایشان، برای  هایشان، برای گرفتن نهاده کسب اعتباراتشان، برای پرداخت برای .بدهند
 میلیون 200-300ت و در سال شناسم که ده هکتار باغ مرکبّات اس یی را میها  باغاز همه مهمتر من. نداریم

 های هایت چقدر است، ارزش هزینه فرصت تومان درآمد خالص دارند، ولی اگر بگویی که لیست هزینه
که کسب ای  میلیونی ساالنهچندکاربری آن چقدر است، سود امکان تغییر به توجهرفته زمین با  دستاز

  . ندارد دراختیار ود چقدر متعادل است، هیچ چیز شماست و این سگذاری ای تا چه اندازه بازده سرمایه کرده
 های تولید روستایی، چه زمینهکردن  را ما انجام بدهیم، سرآغازی است در اقتصادیکار   اینبنابراین، اگر

. گیرد ای صورت نمی اقتصادی هیچ محاسبهجهت    ازاز اینها منابعی دارند و بر روی این منابعآنکه هرکدام 
  . کنند  استفاده می مرتبصورت  به که از این منابعاست درحالی این هم

 با آب ،ها  زمینیعنی ثروت و سرمایه این سرزمین ما، همین.  ماست ملیفراموش نکنیم که این منابع، منابع
یعنی .  کوچک روستایی استبسیاربسیار به جوامع متعلق و غیره هستند که ها  درختو چشمه و برکه و این

اگر بخواهیم بگوییم که کشور ما ثروتمند است، باید . اشته باشیم، کشور ما هیچ چیز ندارداگر ما اینها را ند
یعنی این بستر را دارد . را داردها  و چشمهها   و مراتع و برکهها جنگل و مزارع و ها  باغ وها  زمینبگوییم که این

این خانوار کشاورز قرار نداده راختیار  داین منابع را جامعه مفت و مجانی. و این بستر منبعی برای تولید است
 روی آن کاری را هرجهت به باریت اقتصادی روز، تحوال به توجهاست تا این خانوار کشاورز هم بدون 

کند،  واگذارش ، بدهداش  کند، اجاره رها را   آنانجام بدهد و هر زمانی هم که فرصت یا نیرو نداشته باشد،
 ملیفهمیم که این موارد اتالف منابع   میکنیم،  میرفتارها راگونه   اینبوقتی حسا.بگذارداش  نکاشته باقی

بنابراین، آموزش موازین عملی مدیریت . وجب آن نیازمند است به  از وجببرداری بهرهکشوری است که به 
  .  اهمّیت داردبسیاربسیار اعمّ از روستایی و غیرروستایی، برداران مزرعه به بهره

  فی در روستاهای صنها تشکلتشکیل 
شما مالحظه . روستاهاستی در تخصصی و فنی ها  انجمنها و یهاتحادی صنفی و ها شکلنکته بعدی توسعه ت

. ی درست شده است، اینها حامی هستندتخصصی ها  انجمنیمان کهها فعالیتبفرمایید که در بخشی از 
است که بخش کشاورزی  ، گفتنیسان بدین. گذریم چقدر جنبه تبلیغی دارد، می اینکه از. کنند حمایت می

 از اینها اگر انجمن داشتند و اینها هرکدام کاران،  کلزاکاران یا پنبهکاران، گندم. کشور هم به اینها احتیاج دارد
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مراحل باید تمام    دراینها. اآلن است، نبودکه   چیزیحفظ منافع صنفی خودشان بودند، وضعشان آندنبال  به
   …ها و  نهادهتهیه، بازاریابی، فروش، گذاری ی بیمه، اعتبارات، قیمتبرا. حامی داشته باشند

 ها صرفاً شوند که فالن نهاده  در شورای اقتصاد مدّعی می هرسالماهای  از این رشتهیک   کداممثالً
گویند کشاورزی  میکه  است  اینیعنی همیشه افتخار. ماست و دولت باید با ارز دولتی وارد بکندموردنیاز 

ارزبرترین باشد؟ و چرا  چرا کم. باشدجوری   ایننبایدکه  درحالی.  استملیی اقتصاد ها  بخشارزبرترین کم
تواند تولیدات ما را بهتر بکند وارد نکنیم؟ یا چرا ترتیب  ما که صادرات کشاورزی داریم، چیزهایی را که می

ان ما در رشته خودشان به دولت مولدز ایک   کدامیا آن ابزار را در داخل مملکت ندهیم؟ها  ساخت آن نهاده
ما گذاشته شود؟ یا  دراختیار آورند که فالن ابزار باید در داخل مملکت با این کیفیّات ساخته شده و فشار می

هایمان  صنف. یه صنفی نداریماتحادچون انجمن یا . کدام هیچ. اعتبار بدهید که ما خودمان تولید کنیم
  کشاورزی یا وزارت بازرگانیوزارتاند تا دولت،  یا رها کرده. ان چیستاند که نیازهایش تشخیص نداده

  . خودشان تصمیم بگیرندمیل  به
  الزم هستند وبسیاربسیاری در روستاها تخصصی و فنهای  یهاتحاد و ها  انجمنی صنفی،ها تشکلبنابراین، 

ی ما، مرغداران یا سنتران ی ما، گوسفندداسنتیعنی گاوداران . ی دارندسنتجنبه که   آنهاییخصوص به
 و توسعه کار تحولاند از امکانات دولتی برای  ی ما مظلومترین اقشاری هستند که نتوانستهسنتطیورداران 

صنعتی   نیمهما گاوداران صنعتی و. را هم ندارند که برایشان حرف بزندکس   هیچ.خودشان استفاده بکنند
نشده است که یک وقت  هیچولی . گیرند  می از دولتمختلفی اه شکل  به راها  کمکداریم که انواع و اقسام

 این علوفه را ی وجود داشته باشد که بگویند الاقلّسنتهای  ها و چهارگاوی گاوی ها و سه گاویی از دوتشکل
 یا مراتع ها جنگلداخل   بدهید که ما هم گاوهایمان را بههمما   بهدهید، همه می هقیمت دولتی معمول ب که به
بومی زمینه سازایجاد امنیت تولید ای   حرفهی صنفی وها گونه تشکل  اینوجود. یم که آنها را خراب بکنندنبر

  . و تبدیل و توزیع در روستاهاست

  ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری و صنایع دستی روستایی
این هم تقریباً . استو هنرهای روستایی ها   هفتم، صنایع تبدیلی و جانبی و نیز حمایت از حرفهپلهمرحله یا 

ما همیشه .  کشاورزیمکملفرآوری و نیز تأمین منابع درآمدی کردن  آستانه صنعتی. معنایش با خودش است
است، برای یک خانواده وجودآمدن  به درحال  به شرایطی که برای کشاورزیتوجهکنیم که با  فکر می

  . روستایی، درآمد کشاورزی الزم است، ولی کافی نیست
اگر قرار است . ی هم برای خانواده روستایی وجود داشته باشدمکملد کاری بکنیم که درآمدهای بای ما

جای دیگر تا فرآوری بکنند و این فرآوری هم ساده است، چرا خود خانواده یک   بهکه محصولی را ببرند
ازطریق  یا کمتر ای هزینه با تا نکنیم فراهم برایش را کار این امکان چرا .نکند را فرآوری یا تبدیلی کار این کشاورز

  . باید یک کسی مطالعاتش را انجام بدهدرا   این.استفاده از ارزش افزوده آن، درآمد بیشتری داشته باشد
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 محصوالت کردن بهداشتی به مربوط کارهای بقیه و آنها بندی بسته خشکبار، تهیه جاها، از خیلی در

 دارند، دراختیار روستایی انمولد که زمانی و وقت به توجه با عهمزر خود در که است کارهایی شده، بندی بسته

 هنرهای از منظور .شود داده تعلیم باید ییجا یک .بشود حمایت ییجا یک از باید این .بگیرد انجام تواند می

 .است دستی صنایع همان درواقع و مصرف قابل یها فرآورده به محصوالت تبدیل و فرآوری بر افزون روستایی،
 کارهای سایر و کردن درست کوچک کشاورزی ابزار کردن، درست  عروسک و بازی اسباب سبدبافی، و صیرح

دهند و   میاست که خیلی از کشورهای دنیا انجام کاری. هنرهای دستی هستند قبیل این از چلنگری و درودگری
ج است، به جوانان و افراد مستعد پوشال برنهمه   ایناِشکالی دارد، در این مناطق کهچه . ی هم درآمد دارندکل

با بامبو انواع و اقسام وسایل مصرفی خانواده را . وسایل تزیینی درست بکنند. یاد داده شود که سبد ببافند
  . چرا ما انجام ندهیم. دهند این کاری است که در خیلی از جوامع روستایی دنیا دارند انجام می. درست بکنند

  ها فیتظرتعادل میان منابع پایه و 
تولیدوتبدیل های   و شیوهها نظامی منابع انسانی و ها ظرفیتمورد بعدی ایجاد تعادل بین منابع پایه تولید و 

 یعنی، خیلی. و سرریز جمعیت روستایی از سوی دیگر استسو   یکمحصوالت کشاورزی در روستاها از
 میزان چه روستا یک اراضی استعداد که بدانند مان روستایی مردم هم و روستاها روشنگران ما هم که است مهم

 باشد قرار اگر و دارد، نگه شاغل خودش در تواند می را جمعیت چقدر و است چقدر اش دهی بهره حداکثر و است

  . که در روستا اضافه بشوداست   الزمییها فعالیتصنایعی و چه  چه بکند، تأمین را جمعیت این زندگی روستا که
 گوییم که این سرزمین با این وضعی که کنیم و می یت سرزمینمان را تعریف می دیگر، ما ظرفعبارت به

دانیم  ولی می. نفر را خرج بدهدهزارتواند مثالً  آینده میساله  50 سال آینده یا 20 است، تا پیشرویدرحال 
شود هزار و  ییا م. شود نفر میسال دیگر هزاروصد. امسال هزارنفر است. ر از این تولید داردمان بیشت جامعه

. نیایدوجود   بهبیکاری اینجا باید بکند؟ یک تعادلی باید باشد که در چکار با این سرریز جمعیت. دویست نفر
مردم مجبور نباشند به تولید قطعات کوچک و غیر اقتصادی زمین بسنده . نیایدوجود   بهمخربهای  بیکاری

جایی نیست  اینکه برای. بیاورندوجود   بهببرند و آلودگیین ب   ازبکنند، به زمین فشار بیاورند، منابع و آبها را
بیاید تا تعادلی بین منابع پایه ما که زمین، آب، وجود   بهشناختی بایدچنین   یکبنابراین،. که جذب بشوند

  . جنگل و مراتع و آبخیزهاست با جمعیت سرریزی که داریم، فراهم شود
ما صحبت از آمایش که   وقتییعنی.  آمایش سرزمین استندفرایی در مقدماتیک مرحله  درواقع این هم

خواهند بر روی این بستر   میای که کنیم به این معناست که یک تعادلی بین موجودات زنده  میسرزمین
 و انواع و اقسام جانوران و گیاهان ها  دام،ها  انسانبیاوریم و این موجودات زنده شاملوجود   بهزندگی بکنند،

آمایش سرزمین باید  درمورد ها  وقتبعضی.  بکنیمدقتگیاهان باید خیلی  درمورد خصوص ه ب.دیگر است
ای به سایر  این کشت چه صدمه. که در این منطقه فالن کشت را انجام بدهیماست   الزمفکر کنیم که اصالً

اینها . رساند می …مصرف آب، آلودگی خاک، ظهور و بروز انواع و اقسام آفات جدید وجهت    ازها کشت
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شرایطی که فراهم علت   بهولی اآلن. در زمان گذشته ما هرگز این چیزها را نداشتیم. مطالعاتی را الزم دارد
  . آمده است، مجبوریم این مالحظات را داشته باشیم 

  شناسایی و احداث نوآبادهای کشاورزی
 توسعه روستاییهای  ز دیگر الزمهی جانبی کشاورزی نیز یکی اها فعالیتآبادهای ویژه یابی و احداث نو مکان
 یک  هرروز.کنیم  نمیدر یک دنیای بسته زندگیهرحال   بهما. آموزشی ترویج استهای  ی برنامهبرمبنا

انداختند و برای  کردند و آب را داخل آن می یک وقتی یک جویی درست می. شود اختراع و ابداعی می
یک وقتی . ی مختلف استها شکل  بهاین لوله. شی باشدک ولی اآلن آب باید لوله. شد آبیاری استفاده می

یعنی این روزها . اآلن آنها هم، دیگر نیستند. کردند خشک و شکننده درست می» سی وی پی«های  لوله
  و نصب وونقل حملشود و به این صورت، قابل   میکنند که پالستیکی است و جمع هایی درست می لوله

  . تواند باشد در جاهای مختلف می اً نباید در درون شهرها باشد، بلکهساخت اینها الزام.  استنگهداری
شهرک صنعتی برای شهرها و ناحیه صنعتی برای روستاها  گوید که باید  میجاها خیلی از اآلن دولت در

این روستاها نباید از حاال در فکر نواحی صنعتی خودشان باشند؟ حتماً متصدّیان امور توسعه . احداث گردد
توانند  فکر بکنند که چه نوع از صنایع را می ی روستایی نبایدها تشکلتی دولت باید تعیین بکنند؟ خود صنع

در دل مناطق روستایی خودشان پرورش بدهند؟ اینها نباید راجع به این فکر کنند که چه جاهایی را برای 
این  چقدر به نفعشان است؟کند  درآمدی که عایدشان میجهت   ازبازیافت داشته باشند؟ و این بازیافت

گوییم برای   می»نوآباد«هایی که ما به آنها جا  یک.مشکلی بود که در استان مازندران وجود داشت
  . ی جانبی و صنایع کشاورزی الزم استها فعالیت
صورت الزم نیست که همه اینها  جاها باشیم، در آن اینفکر   بهحوزه هر روستا در اگر روشنگران عنوان به ما

ستان گوییم که آن نی  میوقتی. شان ساختمان و شهرک نیستند این نوآبادها هم الزاماً همه. در یک روستا باشد
داریم یک نوآباد درست  درحقیقت بندان تبدیل بشود، استخر یا آبیک   بهست، باید آنجایا باتالق که در

اند و  روستاییان آن طرف کردهاینکه    کما.پرورش دادآنجا    درشود موجوداتی را میکه  ییجا  یک.کنیم می
  . اند و اینها هم روزی باید انجام بدهند اختالفاتی که با هم دارند، انجام ندادهعلت   بهروستاییان این طرف

داریم امکانات ایجاد اشتغال و تولید و تبدیل  درواقع کنیم، یعنی  میکه روی این موضوعات مطالعه وقتی
های نو برای اشتغاالتی نو در  کنیم که این هم گشایشی در ایجاد عرصه  میفراهمجدید در مناطق روستایی را 

  . مناطق روستایی است

  وران فردا تربیت کشاورزان و پیشه
 این همان چیزی است که در. وران فردا برای بخش کشاورزی کشور است  بعدی تربیت کشاورزان و پیشهپله

 Farmers For Futureهای   که مثل کشورهای دیگر برنامهی مختلف خیلی به آن اشاره شده استها صحبت
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این باشد که فکر   بهدر ایران هم یک کسی بایدهرحال   به. قرار بدهیم موردتوجهیا کشاورز برای آینده را
تأمین بشوند و برای جوری   چهد،نباید باشند، چگونه باشند، چگونه آموزش ببینکسانی   چهکشاورزان آینده ما

  . ی کشاورزی، باید به چه نحو در آنها ایجاد انگیزه بشودها یتفعالتداوم در اشتغال و 
کند، پسرانش، اغلب به  بینیم که هر کشاورزی که از کار افتاده یا فوت می العین می به رأیرا   اینما اآلن

 و اینیک کسانی دیگر هم هستند که قدرت مالی دارند  .کنند زمین را رها می گردند و کشاورزی برنمی
  . کنند چند صباحی رها میاز    بعدولی آنها هم. کنند کاری می کنند یا نصفه  میی رها شده را اجارهها زمین

آینده    درقرار استکسی   چهبرود،دست   ازطوری   اینهای این منابع ما قطعه قطعهاگر قرارباشد که تمام 
ما بهترین درآمد را با این .  مکانیزه داشته باشیمتوانیم با این قطعات کوچکمان مزارع چقدر ما می. تولید بکند

باید جایگزینشان کسی   چهاگر اینها بروند. هستندها  ترین هزینه  کم کهمان داریم ی امروزیسنت تولیدکنندگان
و کیفیت مردم فردا هم باید غذا  هرحال به اینکه برای .باشیم فردا کشاورزان فکر به باید که است  این.بشود

و لذا این گامی اساسی و ضروری است در جهت تأمین منابع انسانی بخش کشاورزی و جامعه .بخورند
  . آینده روستایی در

   بهینه از منابع پایه تولیدبرداری بهرهترویج 
منابع پایه ما ترین  برخی از عمده. برداری بهینه از منابع پایه تولید در کشاورزی است  یازدهم، ترویج بهرهپله

اینها . اینها منابع پایه، اصلی یا شالوده ما هستند. آب، جنگل، مرتع و آبخیز است شاورزی زمین،در تولید ک
برداری  بیاوریم که بهرهوجود   بهبنابراین باید نوعی رژیم ترویجی. برداری قراربگیرند باید درست مورد بهره

نه اسباب و ابزار و وسایل   راداریم ونه ادبیاتش .یاد بدهد، که ما فعالً نداریممردم   بهصحیح از اینها را
  . اش را آموزشی کمک

محافظت  بهتر آب از یا خاک از یطور چه که گفت می مردم به که داشتیم بهتر خیلی یها فیلم گذشته در شاید
 خواهیم و باید در این زمینه کار  میما برای اینها مواد. ولی اآلن که خیلی الزم داریم، اصلش را نداریم. بکنیم
  . شونده است برای حفاظت از منابع تجدیدسازی گوییم که این هم گامی در راستای فرهنگ می. بکنیم

  ترویج حفاظت از محیط زیست 
، آن منابع هرحال به. گیرد دنبال این، ترویج حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدشونده قرار می به

 خیلیکه   چیزیدر این محیط زیست، شاید عمدتاً آن. تپایه ما جزئی از منابع طبیعی و محیط زیست ماس
رقم خورده است که در این منطقه این طور   اینتنوّع زیستی ما اآلن.تنوّع زیستی باشد مسئله  ماست،موردتوجه

ببریم و بین    ازاگر قرار باشد که دچار اشتباه شویم و تنوّع زیستی را.  را داشته باشیمها  درختها و این کشت
یم که به تبعیّت از یک الگوی کشت مجازی تمام گیاهان این منطقه باید از مرکبات باشد، با اِشکال بگوی

 صورت  بهحاضر درحال این تنوّعی که. کنیم اش غلّات باید باشد، با اشکال برخورد می همه. کنیم برخورد می
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در  تخصصنباید اسیر راحتی  ه ب.ها به این صورت درآمده است طی قرنهرحال   بهتنوّع طبیعی وجود دارد،
  . آمده است برایمان پیشای  و مسائل عمدهایم   افتاده دچار گرفتاری شدهاتفاقاین  هرجا که   چرا.بشویم تولید

و فراموش نکنیم که این محیط . رویم زیستی هم، ما با تنوّع زیستی خیلی بهتر پیش میجهت    ازضمناً
 این جانوران هم حق دارند و چون حق دارند، اینها هم یک چیزهای این حیوانات و. تنها نیستما   بهمتعلق
  . کنند ی را مطرح میخاص

 وبرش است،گیاه که دورهمه   اینگفت که نگاه کن که این حلزون آمده و میمن   بهدیروز کسی
 ی دارند وا یک ذائقه هرکدام گویم که شما ببینید که اینها می. خورد های مرا می خورد و فقط برگ بنفشه نمی
دلیل   بهبینید که در این محیط اآلن حلزون زیاد شده است، بنابراین، اگر شما می. خورند را نمیچیز  همه
 یی پیدا کرده وجا  یکاید و اینها هم خوراک خوب و درجه یکشان را در بنفشه زیاد کاشتهکه  است این
 زیادتر خیلی خیلیرا  ها اآلن شما تعداد بوته. ن باغ نبودقبالً ده بوته بنفشه بیشتر در ای. اند  کردهزادوولدقدر  این

چون تعادل در تنوّع زیستی . ضرررسانی هستند درحال اند و ها هم زیاد شده  جمعیت حلزونمسلماًاید،  کرده
 به حفاظت محیط زیست و تنوّع زیستی هم یک آموزشی در ترویج است و در راه توجهلذا . اید زدههم   بهرا

  .ی ترویجی درآیدها یتفعالباید در شمار   میمسلماً برای بهبود محیط و منابع تولید که یساز فرهنگ

  ترویج بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کشاورزی
است ای  این هم مقوله. ی کشاورزی استها فرآورده، ترویج بازاریابی و بازاررسانی تولیدات و پلهسیزدهمین 

همه را به شرکت تعاونی و وزارت بازرگانی واگذار . ایم آن نکرده  درموردکاری که ما در ترویج هیچ
داند که اگر ده تا جعبه پرتقال یا سیب  حاضر نمی درحال کشاورز یا باغدار معمولی ماکه  درحالی. ایم کرده

 باز ی را ما برایشهیچ مفرّ. باید به کجا ببردرا   این.بندی بکند باید بستهجوری   چهداشته باشد، اینها را
یعنی ما در . کشاورزیکردن  این هم گامی است در راه تجارتی. ایم هیچ راهی را به او یاد نداده. ایم نکرده

  . بنابراین ما در ترویج باید در این زمینه کار بکنیم. ایم نکردهکاری   هیچکشاورزیکردن  ترویج برای تجارتی

  آشنایی روستاییان با منابع اعتباری و تسهیالت حمایتی
دانید که  شما می. تسهیالت حمایتی و امدادی است روستاییان با منابع اعتباری وکردن   دیگر، آشناپله

 آنها چه. هستنداطالع  بیچون. بهره هستند های محروم روستایی از همه امکانات قانونی مملکت بی توده
 از اینها را کدام هیچ. های بودجه برای کمک به کشاورزان چه نوشته شده است دانند که در تبصره می
  . پردازند دانند که سررسید وامشان شده است و اآلن دارند جریمه دیرکرد می اصالً نمی. دانند نمی

. گوید که یک سال دیگر تمدید کردیم  میدهند و  میو به او گزارش آنجا رود آقای رئیس جمهور می
صالً یادشان رفته است که بدهی دارند و ا. گویند که چه چیزی را تمدید کردید برخی از کشاورزان می
روستایی از دقایق تسهیالت های  اغلب توده. پرداخت زیان دیرکرد هستند درحال یادشان رفته است که
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باید به آنها آگاهی داده شود تا به منابع . دانند و وارد نیستند اعتباری منابع دولتی و بانکی آگاهی ندارند و نمی
  .پیدا کنندموقع   بهیتی و امدادی و شرایط بهره مندی از آنها آگاهی صحیح و سریع واعتباری و تسهیالت حما

  آشنایی روشنگران روستا با اقتصاد بومی
های  اقتصاددان. روشنگران توسعه و عمران با اقتصاد بومی در جوامع روستایی استکردن  مطلب بعدی، آشنا

 ها  وقتدانید که بعضی شما می. اند ن زندگی ما برگزیدهما عمدتاً الگوی اقتصاد غربی را برای تمام موازی
  .  در شهرهای ما هم حاکم نیستحتیاصول و موازین اقتصاد کالسیک، 

تقاضا و  ما اصالً قانون عرضهبینید که در نظام و اقتصاد کالن  اگر مطالعه کنید، میها  وقتشما خیلی
اصالً یک بازار . برعکس است. آید  قیمت پایین میاین نیست که بگوییم وقتی عرضه زیاد بشود. حاکم نیست

 خودمان یک  درعوض. از قوانین اصیل دنیای اقتصاد در آن کارساز نیستکدام هیچمصنوعی داریم که 
  . شناسیم و لذا آنها را نمیایم  تا اآلن دنبالش نرفته. موازینی داریم که آنها را باید در روستا بشناسیم

کنم که روشنگران توسعه و عمران باید با اقتصاد بومی وشرایط حاکم براین   میفکر اینجا بنابراین، در
این هم گامی در جهت تشخیص و شناخت ماهیّت اقتصاد رایج روستایی یا رایج . اقتصاد آشنایی داشته باشند
  . در مناطق روستایی است

  برداری بهرهی ها نظام و ها نسقآشنایی روشنگران روستا با 
برداری در  ی بومی بهرهها نظام و ها نسقروشنگران توسعه و عمران با اصالت کردن  م، آشنامطلب شانزده
تمام رغم   بهاآلن .چه بوده است بندی اراضی ما  داردکه بدانیم که اصالت نسقاهمیتخیلی  .روستاهاست

یشان ها  زمینو تجهیزموافق با تراز و تسطیح که   کسانیهائی که در اراضی این روستا وجود دارد، میان تفاوت
زیرا حقابه و مساحت زمین . کنند، هیچ مشکلی وجود ندارد  نمیموافقتکار   اینباکه   کسانیهستند، با آن

ی اساسی است و ریشه سنتهای  بندی این نسققدر   آن. عرفی محل معلوم استبندی این کشاورزان برای نسق
شده را تقسیم کردند، مقداری از زمین  ی تسطیحها مین زکنند که چهار روز دیگر که دارد و همه تأییدش می

 3742گویند آقای دکتر نوروزی که   میکنند و ، انهار و مرزها بیرون آمد، تمام را حساب میجادهکه برای 
 مترمربع زمینت را تحویل 3500 مترمربع از آن برای فالن و فالن و فالن رفت و 242متر مربع زمین داشت، 

. دانی که درست است می اینکه برای. کنی  نمی شما یک کلمه هم اعتراضبندی  این نظام نسقبه اعتبار. بگیر
حاال برای حق .  استاعتماد  موردوجود داشته است کهقبل    ازی روستاها  زمین بندی یک نظامی برای نسق

  . استطور   همینشان، مقدار آبشان و سایر موارد هم آبیاری
شان است و روشنگران ما با آن آشنا  برداری رند که نظام بومی برای بهرهبندی دا اینها یک نظام نسق

 این مبحث جدیدی است که من در االصول علیاین گامی در جهت شناخت حقوق روستایی است و . نیستند
ها در روستا  وحقوق حقام که خیلی   حقوق روستایی به آن پرداختهعنوان تحت  توسعهشناسی آسیبکتاب 
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و . قبول نیستبنابراین در هیچ دادگاهی هم مورد. مکتوب نشده استجا   هیچولی.  اساسی استوجودداردکه
از یک    هر مردم درآمیز هنوز که هنوز است اساسِ مشارکت و همکاری و همزیستی مسالمت آنکه حال

  . هاست مناطق روستایی همین

  ای ترویج روستاپژوهی و تحقیقات مزرعه
خیلی موارد و مسائل و موضوعات است . ای است تاپژوهی و تحقیقات مزرعههفدهم، آموزش و ترویج روس

از جهات تولید و مسایلی که برای تولید و تبدیل وجود دارد و تحقیقاتی خصوص   به.که ما در روستا داریم
ؤسسه تحقیقات ما آزمایشگاه و م. نداریمای  ما تحقیقات مزرعه. اش در درون مزرعه باشد که باید پایه و ریشه
تحقیقات این رژیم . خورد  این رژیم از تولید کشاورزی نمیدرد  بهاین تحقیقات. دارد …و تلفن و منشی و

  . تولیدی که ما داریم باید از داخل مزرعه شروع بشود و باال برود
تحقیقات مشارکتی . در جهت روستاشناسی و انجام تحقیقات مشارکتی در روستاهاستای  همقدماین هم 

ان محققان و کارشناسان و  مروجو موضوع با مشارکت مردم، مسئله  اینکهگوییم، یعنی تاها که ما میدر روس
 آن با C Test و B Testی ها آزمایشدر سطح مزارع تعیین بشود، مراحل علمی خودش را طی بکند، 

برای مردم هم اش هم قابل نمایش و   ترویجی انجام بگیرد و نتیجه- ی تحقیقی ها طرح صورت  بهمشارکت و
 PRA(2(  و ارزیابی مشارکتی روستایی1)RRA( نوین ارزیابی سریع روستاییهای  شیوه. فهم باشد قابل
  . گرفته شوندخدمت  بههای میدانی باید ها و ارزشیابی ریزی برنامهجریان   در

  ابنیه روستاییسازی  ترویج مقاوم
شما دیدید .  است مهمبسیاربسیارت که از مسائل  مساکن و آبادانی روستاهاسسازی  بعدی، ترویج مقاومپله

  در شهرستان بروجرد رخ داد، در شهر بروجرد به نسبت روستاها،1385 ماه فروردینکه در زلزله مهیبی که در 
البته اینها شانس .  درصد خسارت دیدند100 تا 30 روستا بین 300ولی قریب به . کمترین خسارت را داشتیم

ولی در . خود نخوابیدند و بیرون بودندهای  هایی که داشتند در خانه آگاهی آن پیش  دلیل  بهآوردند که
  . مواردی تمام خانه تخریب شده بود

که خودت در ( ابنیه روستاییسازی  ، نوسازی و مقاومسازی  سرآغازی در جهت آموزش بهعنوان  بهپس
روستایی های  نی و عمران محیط زیست تودهآبادا) داده بودیمای  جریان هستی و قبالً هم با همدیگر مقاله

ی است که ما در ترویج  مهمآبادانی محیط زیست خودش یک مبحث خیلی. مهم برای ترویج استای  مقوله
توانیم داشته  میکه  درحالی. ایم  داشتهخصوص  اینو کمترین پروژه را درایم  کمترین کار را در موردش کرده

مشتاق هستند که کسی بیاید و راجع به فضای ها  اآلن خیلی از خانواده. یرندپذ ست و مردم هم میجا  به.باشیم
  . شان بکند سبز روستا برایشان صحبت بکند و راهنمایی

___________________________________  
1. Rapid Rural Appraisal 
2. Participatory Rural Appraisal 
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  های مناسب در کشاورزی اقلیمی فناوریترویج 
منظور از کشاورزی اقلیمی . ی مناسب تولید و فرآوری در کشاورزی اقلیمی استها فناورینوزدهم، ترویج 

شناختی است که  بومکنیم، همان کشاورزی اکولوژیک یا ارگانیک یا کشاورزی  صحبت می اینجا  درکه
در الفبای  درحقیقت یعنی.  راه بیندازیمیواش یواشما باید اآلن را   اینمتناسب با شرایط اقلیمی باشد که

  . ترویجمان باید مبحثی برای این موضوع باز بکنیم
یی صحبت کرده و مسائلی را هم در این زمینه مطرح جا  یک در1سوز جهانر البته من دیدم که آقای دکت

کرده بود که خیلی خوب است این پیش برود و شما هم به امید خدا در این زمینه اگر وقت کردید مطالعه 
خیلی خوب است که ببینیم که اگر ما بخواهیم محصوالتمان را با استفاده از شرایط . بکنید و وقت بگذارید

یاد بدهیم، انتظار چه مردم   بهرگانیک تولید بکنیم، چه چیزهایی را باید انتخاب بکنیم، چه چیزهایی را بایدا
این هم کاری است که . ی رسمی در این زمینه باید بدهیمها آموزشتحقیقاتی را باید داشته باشیم و چه نوع 

ی، این گامی است در جهت توسعه آقای دکتر نوروز درحقیقت ضرورت دارد و دنیا هم در فکرش هست و
 چکار گوییم کشاورزی پایدار، باید بگوییم که در کشاورزی اقلیمی ما  مییعنی وقتی. کشاورزی پایدار

  . کاربرد مواد مصنوعی و شیمیایی نباشدبر     مبتنی کشاورزی که.ایم کرده

  گسترش آموزش مبتنی بر پژوهش توسعه 
. پژوهش توسعه وعمران استبر     مبتنی، گسترش آموزشپلهین اول موارد  یا در بعضی ازپلهو باالخره آخرین 

یعنی یک . پژوهش باشدبر     مبتنیدهیم باید چه روستایی و چه روشنگرمان می هرکس یعنی آموزشی که ما به
می این هم گا. شناسانمان و یا به کشاورزان و مخاطبانمان آموزش بدهیمکار  بهاش را یا پژوهشی بکنیم، نتیجه
علمی های  آخرین یافته  باتحولی عامالن تغییروها  مهارتات،معلومات واطالعکردن  در راستای بهنگام

  . باشد  میمربوطهای  درحوزه
 آن سرِ دو هر از که است نردبانی مثابه به فرایند این که است توضیح به الزم که گوییم می هم باز انتها در البته

 هرصورت به یا و پوشی چشم یا و فقدان آنکه حال و ندارد انجامی و آغاز یا انتها و ابتدا .کرد استفاده توان می

 باعث اگر که است نردبان یک از هایی پله از نکردن گذر یا و پله کسری مثابه به نیز فرایند این از مرحله هر نپیمودن

 یک درست یعنی .شد خواهد هپیچید فرایند این در طبیعی چرخش و گردش و گذار مانع حتم طور به نشود، سقوط

 سخت خیلی بروید، باال بخواهید و باشد نداشته را پله یک نردبان این اگر بگیرید، درنظر شما را ای پله 20 نردبان

سقوطی  ناکرده خدای که است ممکن دارد، وجود پله اینکه خیال به بیایید، پایین بخواهید که وقتی و بروید باال باید
 پله 20 تصورمن  اینکه ضمن. ی خودشان الزم و ضروری هستندجا  بهاز اینها فقط هرکدام بنابراین،. رخ بدهد
 مورد را خرد بکند و 20شاید این .  بتواند به این نردبان اضافه کندیدیگرشخص  هم پله 10شاید . ام را کرده

  . من رسیده است نظر  بهولی این چیزی است که.  بگذاردیچیزهایی از اینها را بردارد و چیزهای دیگر
___________________________________  

  برداری وزارت جهاد کشاورزی ترویج و نظام بهرهوقت معاون . 1
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شدن  کم درحال  درصدشروز روزبهگویند این روستایی که   میام که  کسانی را من شنیدهها  وقتبعضی
جمع و  درحال  سیستم روستاییکل. یعنی این مرده قابل این شیون نیست.  نیستتوجه درخور قدر  آناست،
 کلنسبت و درصدی از هر   بهن شود که روستاییاتوجهلکن ! …ها حرفاست و از این قبیل شدن  محو

همه   اینمایه و یا سرمایه انسانی این سرزمین هستند که شایسته کل  درحقیقت،جمعیت، در عالم واقع و
اسمش روستانشین،  اینکه ازنظر   صرفکنم که به این دلیل که  میو اضافه هم. باشند ات نیز میتوجه

 منابع پایه تولید ماهرحال   به یا هر اسم دیگر باشد، یا بهره بردار ومولدروستایی، دهقان، کشاورز یا 
تملّکِ آن خاطر   بهما در این مملکت، از دولت گرفته تا بقیه،که   چیزییعنی آن. شان استدراختیار

همین  دراختیار کنیم، به این دلیل است که در این سرزمین وجود دارد و این سرزمین هم می» باالبزرگی«
  . استاعضای جوامع روستایی 

 بیشتر درآمدشان و آبادتر سرزمینمان بکنیم، تر مسلّط و تر عالِم آگاهتر، ما را برداران بهره این هرچه حاال
 و اقتصادی جهت از هم و اجتماعی جهت از هم بیشتری، امنیت و شود می بهتر هم خودشان وضع .شود می
 .بود خواهد رفتن ازبین و فرسایش درحال مرتب ما منابع باشد، این از غیر اگر .شود می ایجاد مردم حال رفاه
و این هم مصیبت . استشدن  بیشتر درحال روز روزبهدر دنیایی که امروز منابع و عوامل آالینده خصوص  به

 پیشرویچند کیلومترمربع با  دهند،  می، مطابق آماری که هرروز نکنیم،توجهبزرگی است که اگر به آن 
است؟ رفتن   ازبین درحال چقدر جنگل هرسال.شویم  می کشور مواجهخرم ی سرسبز وها  دشتسمت  بهکویر
ی خوبمان ها  خاک ما چقدر رانش اراضی یا فرسایش هرسالاست؟رفتن   ازبین درحال چقدر مرتع هرسالدر

 چقدر از اراضی ما برای مقاصد خدماتی نظیر راه، ساختمان و تأسیسات و از این قبیل  هرسالرا داریم؟
 کنیم و اگر  میاست؟ اینها آن منابعی هستند که ما از آنها ارتزاقرفتن   ازبین درحالها اربریمصارف و ک

ما . توانیم که توانیم با انرژی فسیلی سربکنیم؟ نمی آیا می. خواهیم ارتزاق کنیم  میبروند ما با چه چیزیبین   از
  . من دیگر عرضی ندارم.  بکنیم بهتری استفادهصورت  بهخواهیم که از هر چیزی در این سرزمینمان می

  روستاییهای  ارتباط نزدیک با توده
 در اینجا کنم که مواردی که شما  میمن احساس.قرار دادید بنده دراختیار که وقتی ازاین متشکرم خیلی :ن

نظر   به،ر دیگعبارت  به.ق نباشدحقت ی قابلچنین  اینهای مطالعه و اینترنت و ابزار و دادهطریق    ازاشاره فرمودید،
 با تنگاتنگ و نزدیک ارتباط باید روستاهاست، آبادانی و عمران و توسعه یمتول که کسی آن که رسد می

دانش ، شناسد را می مردم شناسد، می را پایه منابع که بگوییم بتوانیم طریق این از تا بکند برقرار روستایی های قاطبه
  . کنم که شما هم با من هم عقیده باشید فکر می. جام بدهدتواند ان شناسد و روستاشناسی را می  میبومی را
صددرصد با شما هم عقیده و معتقد هستم که ما در این موارد یک کار اصلی داریم و یک کارهای   :ش

ی  مروج اینکه.رود کار فرعی اگر انجام نگیرد، کار کُند پیش می. کار اصلی باید انجام بگیرد. فرعی و جانبی
اضر بشود و دست کشاورز را بگیرد یا کشاورز دست او را بگیرد و با همکاری همدیگر یک در سر مزرعه ح
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حاال اگر .  برسانند، این اصل کار استجا  بهکاری را درست انجام بدهند و یک تشخیصی را درست
یک یک آگاهی اضافی داد و تسهیالتی فراهم کرد، این  تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و غیره در این باره

  . استمؤثرکار فرعیِ جانبی و کمکی 
  درصد تولید85حد    تاان روستایی ما که غذای این ملّت رامولدچند درصد از که  است  اینمسأله

 آنجا اتشان را ازاطالعکنند؟ و  آیا وقت صَرف این چیزها می. کنند، اصالً اعتقادی به این چیزها دارند می
کنند که کارشناس مرکز خدمات   میست؟ اینها در خیلی از موارد اصرارشان ااعتماد  موردگیرند؟ و اصالً می

مزرعه  ام، گوید که من دیده هر کارشناسی می. ندیگویند، بب  میبیاید به سر زمین و نگاه کند و آنچه را که
 مزرعه ای هم که شده کارشناس را به سر با هر هزینه. کند قبول نمی ام، این فالن چیز است،  بغلی را هم دیده

  . گوید که مرا مطمئن کن دهد و می ش است، نشان میموردنظرآورد و آنچه را که  می
برای مشکلی که ازجهت تلقیح یا بارآوری یابارداری برای  اینجا بارها شده است که روستاییان ما در
اند،  و گفته در دفتر به اصورت  به یا صورتface to faceای را که  گاوشان پیش آمده است هرگونه توصیه

 و التماس کرده است که کارشناس به داخل اصطبل یا به سر مزرعه برود و بعد تمناقبول نکرده و خواهش و 
و نتیجه هم همان بوده است، ولی خوب اند  را کردهکار   اینآنها. باید بکند چکار بگوید که دامدار یا کشاورز

  . و موضوع نگاه کند مسئله رشناس بیاید و در محل بهکا اینکه کرد، مگر کشاورز این اطمینان را حاصل نمی
 یها آموزش درمورد ما که باشد ای فلسفه همان شاید این و است دیگری چیز یک حضور که است این
یعنی یک تجمّع، گردآمدن  آموزش گوییم می که وقتی .داریم مجازی یها آموزش با مقایسه مقام در و حضوری

 یاد یکدیگر  به یک چیز همفرایندقم رفتار با همدیگر داشتن، تا در این ای و نشستن و صدها ر عدهیک 
حاال اگر قرار باشد که بنشینند پشت اینترنت و تمام موارد تحصیلی را بخواهند از این طریق و در این . بدهند

   .گیر و منزوی یک آدم منتزع، گوشه. توانم بشوم  میدنیای منتزع یاد بدهند و یاد بگیرند، من چه
 مرا تنبیه بکند، دیر سر کالس معلم، ها دعوا بکنم، تو سرم بزنند من باید بیایم به مدرسه، در مدرسه با بچه

اگر قرار باشد  وگرنه است صحنه الزم   در حضورشدن، برای ساخته. بروم، تشویق و تنبیه بشوم تا ساخته بشوم
همه که  است  اینمان هم ما فعل اصلی.  انجام دادشود که غیر از این باشد، خیلی از کارها را جور دیگر هم می

 باید برود و آن زمین را شخم بزند و بذر را در پا خردهیت درست است ولی سرانجام یک کشاورز ها حرف
  . دل این زمین بکارد تا سبز بشود

 مرکز ی طارم خودم را بکارم، رفتم بهمحلگفت که امسال دیگر نخواستم بذر   میدیروز رفیق همسایه من
این باید . اند که تمام کردیم پاسخ گفتهمن   به.خواهم تا بکارم  میخدمات کشاورزی و گفتم که بذر فجر

یی برود که این بذر را جا  بهباید. خورد ش نمیدرد  به بکند و اینترنت همتهیهبرود از هر کجا شده بذر را 
  با آفات و اش آن نشاها را بکارند، وجین بکنند، اش بکارد و زن و بچه  کافی بخرد و در خزانهمقدار  بهدارند،
 .گوید گوید برای خودش می می هرچه حاال اینترنت. یش مبارزه بکنند تا این محصول عمل بیایدها بیماری

اگر فرزند این کشاورز یا خودش بهترین کاربر  حتی .این فعل اصلی باید در این مزرعه انجام بگیردهرحال  به
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ات را بتواند درباره انواع مرغوب بذر ارائه دهد، باالخره باید در بازار بگردد اطالعو آخرین اینترنت هم باشد 
  . کند و برود سر مزرعه و کار اصلی را انجام بدهدتهیهو بذر مطلوب خود را 

  . بنده در خدمتتان هستم اگر فرمایشی دارید بفرمایید. متشکرخیلی م  :ن
خواهم در این راهی  خرج دادید و از خدا می ای که شما به حوصلهکنم از   میتشکر. عرضی ندارم  :ش

ی شخصی خودم ها برداشتکنم که آنچه را که گفتم   میتصورمن . د باشیموفق …شاا ان، دروی  میپیش که
 و برداشت تجربیاتی  برمبنامواردگونه   ایندر هرکس معتقدم اینکه برای.  اصرار ندارمکدام هیچبود و روی 
  . دهد علمی و تجربه خودش یک نظری را میو بضاعت 

 .این هیچ نیستغیر   بهکنم که این است و  از مطالبی که گفتم پافشاری نمیکدام هیچبنابراین من روی 
 بتواند تجربیاتقابل اصالح و پیشرفت است و امیدوارم که این نظریات و .  استتغییروتحولقابل چیز  همه
کمک بکند . رزی و عمران روستایی این سرزمین را دارند، جوابگو باشددغدغه توسعه کشاوکه   کسانیبرای

بر     مبتنیاین که اینها تا چه اندازه.خواهند پیشرفت بکنند در این زمینه میکه   کسانیای باشد برای و درسنامه
که  ستا  این مهم. نیست مهممن خیلینظر   بهپذیرش است، علمی قابلجهت    ازتحقیقات است و تا چه اندازه

  . خواهند کار بکنند  کسانی بخورد که در این زمینه میدرد به
شاید این . اش بدهید  توسعهروز روزبهکه .. ان شاا. ی را در پیش گرفته اید مهمکار.  باشیدموفقشما هم 

م کار را داریم تما …ولی خوب بحمدا. هایی که ایجاد شد وقفهدلیل   بهکار شما با اختالالتی هم مواجه بود،
  . شود ش دارد تمام میاولاین بخش . تمام که نه، شروع خوبی است. کنیم می

  ها یتفعالضرورت به کارگیری ترویج در سایر 
 کشاورزی کار به اختصاص فقط که نیست چیزی آموزشی، مکتب یک عنوان به ترویج که کنم می احساس
  عقاید انتقال برای است جدیدی روش و راه ترویج که بدهیم تعمیمش را مفهوم این باید ما .باشد داشته

  مردم اقشار بین در را علم اینکه خاطر به  .اصالحشان و شان بررسی و ها بازتاب گیری  بازپس و نظریات و
  .بدهیم اشاعه

 اولدر دهه . های تولیدی ما توفیقاتمان از ترویج خیلی زیاد بوده است شاید بتوانیم بگوییم که در زمینه
های بعدی از مسائل   در دهه.ایم ن کارنامه را ما از ترویج کشاورزی از خودمان باقی گذاشتهعمر ترویج بهتری

را »  زا طوفاناصالحات  «ی عبارت  بهگرفتاری اصالحات ارضی و 40 دههگفتیم در. و مشکالت صحبت شد
 کرد و در اواخر ان برخوردگذار سیاست  اعتنایی  پول نفت باال رفت و مکتب ترویج با بی50دههدر . داشتیم

 های اقتصادی در جامعه و نیز تفریطو  افراط70در دهه .  جنگ بود60دهه در . این دهه، انقالب اسالمی بود
هرحال   به هم80 دهه اولدر نیمه .  نشدمشخصای  توسعه کشاورزی رایج شد و راه و روش و برنامهزمینه   در

خصوص   به کرد که در امور توسعه کشاورزی ودعااتوان   میو هنوز هم. سازمان گرفتار شدیمبا تجدید
  .باشیم  می مواجه بوده وریزان ان و برنامهگذار سیاستالتفاتی مفرط  عمران و آبادانی روستاها با کم
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 اقشار به شود، می اعالم دولتی مقامات وسیله به )1384 سال در( ایام این در که یتوجه با که امیدوارم

شاورز و روستاییانی که نیازمند آموزش و نیازمند عنایت الزم و حمایت هستند، ک خرده های توده روستایی،
  .  بشودتوجه

خوشبختانه دیروز هم که شما مالحظه فرمودید که طرحی در مجلس تصویب شد برای توسعه متوازن 
 توجهگر اآینده    دربالتردید. ی آموزشی و ترویجی خواهد بودها نظام تأثیر تحتروستاها که مقدار زیادی 

حاال برای آبادانی روستاها هم هیچ . با مشکل مواجه خواهند شدگاه   آنقوا پیدا نکنند، اینها تجدیدنکنند و
  . کند فرق نمی

آبادانی هم .  پایدار اقدام کنیمطور  بهروستاهایی که داریم جدّاً وکردن  ما یک روزی باید برای آبادان
یی برای انجام ها مهارتیدی خیلی زیادی دارد که کسانی باید مفهوم و معنای عملی و علمی و فیزیکی و 

  . برخی از کارها داشته باشند
، طرحی تحقیقاتی که ما با بنیاد مسکن اجرا کردیم، برای این بود د داشته باشیاطالع انشما شاید خودت
حاال باز . آموزش بدهیممردم   بهسازی و ساخت مسکن روستایی را ی ساختمانها  روشکه چطور اصول و

آموزش بدهیم و شاید سرنوشت ترویج ما درآینده مردم   بهعین همین را داریم که چطور آبادانی روستاها را
 یک راه و روش در عنوان  بههم باشد که ما ترویج راجور  همین …به این طرف کشانده بشود که ان شاء ا

را از این شان  اشته باشیم که علم وتکنیک یک رهیافت دعنوان  بهمان از دستگاههای اجرایی هرکدام درون
  . منتقل بکنندمردم   بهطریق

 چه مان، شهریهای   خانهسازی شما مالحظه بفرمایید که ما برای رعایت موازین مربوط به ساختمان
 جامعه حفظ بشود، وحقوق حقبسازند که جوری   چههایی با چه تمهیداتی برای اِعمال قانون که نامه آیین
گیرند که فضای   میهمین را هم اگر مثل جاهای دیگر آموزش بدهند، خوب مردم یادکه  رحالید. داریم
  . حقوق ارتفاقی مردم را نباید نادیده بگیرند. معه را نباید بگیرندجا  بهمتعلق

 حتی خواهم بگویم که من می یعنی. ایم دادیم، ولی آموزش نداده  میاین چیزهایی است که بایدآموزش
گذارها و   برای سیاستیواش یواشو ما باید این مفهوم را است   الزمو آبادی شهرها هم ترویجدر عمران 

خواهد باشد که یک سیستمی وجود داشته   میچی    هراسمش هم ترویج نباشد،. ریزهایمان جا بیاندازیم برنامه
، سان بدین ند وباشد و این مردم را برای آن چیزهایی که مسائل عامّه در آن مطرح است،آموزش بده

  .استسازی   فرهنگفرایند هرگونه همقدمی ترویجی ها آموزش

  غفلت سازمان محیط زیست از ترویج و آموزش
ترویجی کار   هیچکه است  اینای که من از این رژیم و تشکیالت جدید حفاظت محیط زیست دارم، گله

یی جا  یکباالخره. ب که چیگویند آموزش، آموزش، کارشناسان آموزش، خو  هم می مرتب.اند نکرده
 اینجا ها را به این دلیل و به این دلیل یک کسی باید بیاید در این دِه راه برود و بگویدکه مردم این زباله
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 وگرنه .بکنیم و این منافع هم عایدمان شود که محیط حفظ بشودجوری   اینبیایید آن نجا بریزید و. نریزید
حاال بگوییم اگر واقعاً زباله دارید، زباله را چه کارش . کردید  تمیز میبگوییم که بایدمردم   به مرتبنباید
آوری زباله در خیلی از  و مکانی برای انباشتن و هیچ نظامی برای جمعجا   هیچاآلن در شرایطی که. بکنید

انتظار این روستای ما، وجود ندارد،  ازجمله و) و مثالً در مناطق جنگلی شمال کشور(روستاهای این سرزمین 
آید، گاز هم  ، نفت گیرشان نمیها  وقتدر نظامی که اینها بعضی. داریم که اینها محیط زیست را حفظ بکنند

با قاطر هم که . کند رود درخت قطع می سردش است، می. آید، باز بگوییم درخت قطع نکنید گیرشان نمی
  . ا بگیریدتوانید جلوشان ر شما هم با قانون نمی. آورد رود و چوب می شده می

دانید که ما آموزش  می. کسانی باشند که این آموزش را بدهند. باید امکاناتی برای رفاه مردم فراهم بشود
 مان و آییم به مراکز تحقیقاتی کنیم، می  میرویم چیزهایی را بررسی می. دهیم پایه نمی و بیجوری   همینرا
دهند،   میارائهما   بهدهند،یک عقیده صحیحی را ر میگوییم، رویش نظ انمان میکسوت پیششناسان و به کار به
مراکز تحقیقاتی برای آگاهی و همان   بهبریم دوباره میرا   آنکنیم و بعد بازتاب توصیه میمردم  بهرا   آنما

برای حفاظت از منابع و محیط سازی   فرهنگفراینددر ای  همقدم که این هم باز، - مجددعنداللزوم بررسی 
  . زیست است

ی ها برداشتگرفتن از محفوظات، خاطرات و  ی شما بیان شد، تماماً با یاریها پرسشآنچه در پاسخ به 
های   از ویژگی مهمآنها بود که اینکردن  منبع و مرجع و مأخذ برای مستند هرگونه ذهنی و بدون مراجعه به

های مربوط به این  تفریط و فراطها و یا اوکسر کمامید است که شما و خوانندگان محترم،  .تاریخ شفاهی است
  .رممتشک.  ببخشاینددهنده را به این پاسخگویی  نحوه پاسخ


