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مقدمه �
تاریـخ ماننـد آینـه ای اسـت کـه بـا نشـان دادن گذشـته، حرکـت بـه جلـو و آینـده را آسـان تر و 
کم هزینه تـر می کنـد. از ایـن رو هـدف اصلـی تاریـخ، نه شـناخت گذشـته، بلكـه درک بهتـر زمان حال 
 اسـت. کشـاورزی نیـز از مقوله هایـی اسـت کـه تاریخی کهن داشـته و بایـد از این پیشـینه، تجربیات، و

دانش سـنتی نهفته در آن برای آینده درس گرفت. کشـاورزی در طی تاریخ در ایجاد مدنیت و تشـكیل 
تمدن   هـا نقـش مهمـي داشـته و بی توجهی بـه آن در مقاطعي از تاریخ زمینه سـاز اضمحـالل تمدن  ها 
 شـده اسـت. بشـر از بیـش از ده هـزار سـال قبل بـرای به دسـت آوردن غذا شـروع بـه کشـت گیاهان و

پرورش حیوانات کرد و این کار را کشـاورزی نامید و از آن زمان تا کنون کشـاورزی دسـتخوش تغییرات 
زیادی شـد و چهار نسـل تحت عنوان کشـاورزی 1، 2، 3 و 4 را طی کرده اسـت. کشـاورزی نسـل 1 از 
10 تـا 12 هـزار سـال قبـل شـروع و تا قـرن نوزدهم ادامه داشـت، در این دوره کشـاورزی اساسـاً با کار 
 بدنـی زیـاد انجـام می شـد و ریشـه در روش های سـنتی داشـت. کشـاورزی نسـل 2 در قـرن نوزدهم و
 هم زمان با انقالب صنعتي آغاز شـد؛ انقالبی که بر همۀ جنبه  های زندگی انسـان تأثیر عمیقی گذاشـت و

در ایـن میـان، کشـاورزی نیز دسـتخوش تغییـرات جدی شـد. مهم ترین تأثیـر انقالب صنعتـی، کاربرد 
 گسـتردۀ ماشـین آالت و نهاده هایـی ماننـد کـود، سـم و بذور اصالح شـده در کشـاورزی بـود و به دلیل
 پیامد هـای زیسـت محیطی حاصـل از مصرف نهاده ها، آلودگی آب و خاک و از بین رفتن تنوع زیسـتی و

تهدیـد سـالمت انسـان و دیگـر موجـودات، انسـان به فكر نوعـی از کشـاورزی افتاد که آن را کشـاورزی 
پایـدار نامیـد. بـه دنبـال ایـن تفكـر و پیشـرفت های به وجـود آمده، موضـوع کشـاورزی دقیـق باعنوان 
کشـاورزی نسـل 3 مطـرح شـد و اسـتفاده بهتـر و بهره ورانه  تـر از نهـاده و همچنیـن کیفیت و سـالمت 
محصـوالت، بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت. از اوایـل سـال 2010 پیشـرفت فن آوری هایـي ماننـد 
حسـگرها، ریزپردازنده هـا، ارتباطـات سـلولي پهن بانـد، سیسـتم هاي مبتنـي بـر رایانش ابـري و تجزیه 
و تحلیـل کالن داده  هـا باعـث رشـد فزاینـد ه اي در کشـاورزی دقیـق شـد و بـا ورود هـوش مصنوعي و 
ارتباطات ماشـین به ماشـین نظیر اینترنت اشـیا از اوایل سـال 2014  کشـاورزي نسـل 4 تحت عنوان 

کشـاورزی هوشـمند مطـرح گردید.
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بـا مـروری بـر تاریـخ کشـاورزی جهـان و انطباق آن بـا کشـاورزی ایران، به ایـن نتیجه می رسـیم که هر 
چند کشـاورزی ایران عمدتاً در نسـل دوم و در حال حرکت به سـمت نسل سـوم است، ولی هنوز نمونه هایی 
 از کشـاورزی نسـل اول نیـز به طـور محـدود و کم رنـگ در برخـی از روسـتا های ایـران یافـت می شـود.

در خصـوص کشـاورزی نسـل چهـارم هنوز دنیـا در ابتدای راه اسـت و در ایران نیز عالقمنـدی به حرکت در 
ایـن مسـیر دیـده می شـود و نمونه هایـی از هوشمندسـازی در سـامانه  های آبیـاری و یا صنایع پـرورش دام، 

طیـور و آبزیـان را نیـز در بخش هایـی از کشـور می توان مشـاهده کرد.
علی رغـم مطالـب فوق، متأسـفانه کشـاورزی ایـران بر خالف بسـیاری از رشـته ها، هنـوز از تاریخ مدونی 
برخـوردار نیسـت. البتـه برخـی از محققـان و عالقمنـدان بـرای تاریخ نـگاری کشـاورزی ایـران تالش هـای 
فراوانـی کرده انـد، ولـی از آنجـا کـه ایـران کشـوری با پیشـینه ای غنی اسـت و یكـی از مراکز مهـم پیدایش 
کشـاورزی جهـان نیـز محسـوب می شـود، آنچـه تـا کنون انجام شـده بخـش کوچكـی از این تاریخ اسـت و 

شایسـته اسـت کـه در آینـده، تاریـخ کشـاورزی ایران بیـش از پیش مـورد توجه قـرار گیرد. 
 مجموعـه حاضـر به منظـور کمـک بـه ثبـت برخـی از تجربیـات 50 سـال گذشـته و مـرور بـر مقطـع 
 کوتاهـی از تاریـخ کشـاورزی ایـران طراحـی شـده اسـت. در ایـن مجموعـه سـعی شـده اسـت تجـارب و

نقطه نظـرات چنـد گـروه از صاحب نظـران بخـش کشـاورزی کشـور شـامل وزرای کشـاورزی، برخـی از 
رؤسـای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی و تعـدادی 
از صاحب نظـران دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی بخـش کشـاورزی به صـورت مكتـوب یـا در قالـب مصاحبـه 
حضـوری اخـذ شـود. شـایان ذکر اسـت کـه بدین منظـور، از همـه وزرای کشـاورزی بعـد از انقالب اسـالمی 
دعـوت بـه عمـل آمـد و خوشـبختانه بـا اسـتقبال اکثریـت آن  هـا مواجـه شـد. از بیـن ایـن شـخصیت ها، 
 جنـاب آقـای دکتـر صـادق خلیلیان بـه دلیل مكتوب سـازی تجربیـات در قالـب کتابی که در دسـت تدوین

اسـت، عالقمنـدان را بـه مطالعـه ایـن مجموعـه ارزشـمند کـه بـه زودی در اختیـار قـرار خواهـد گرفـت، 
راهنمایی کردنـد.
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ایـن مجموعـه، هـم بـه صورت یک کتـاب جامع )کـه در آن همـه نظـرات صاحب نظران تجمیـع خواهد 
شـد( و هـم بـه صـورت تک نگاشـت )کـه در آن نظرات هـر یـک از صاحب نظران بـه صـورت جداگانه وجود 
دارد( چـاپ و روی سـایت تـاالر ترویـج کشـاورزی نیـز بارگـذاری خواهـد شـد. امیدواریـم کـه ایـن حرکت 
کوچـک بتوانـد آینـدگان و عالقمنـدان را بـا بخشـی از دیدگاه  هـای بزرگانـی کـه در ایـن مجموعـه، نظرات 
ارزشـمند خـود را در اختیـار قـرار دادنـد آشـنا کند و از ایـن تجارب گرانبهـا و نظرات راهبـردی برای تحول 

آینـده کشـاورزی ایـران به عنـوان ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـتفاده شـود.
 از همـه بزرگوارانـی کـه مـا را در مراحل مختلف تدوین ایـن مجموعه همراهی کردند به ویژه دوسـتان در

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی و حوزه مشاوران وزیر که نام آن  ها در فهرست زیر آمده بسیار سپاسگزاریم.
 آقای دکتر سـید کریم موسـوی )قائم مقام و معاون اداری و مالی(؛ آقای مهندس جمشـید پیشـكار )مدیر
 حوزه ریاست(؛ سرکار خانم مهناز نصرالهی )مدیر روابط عمومی(؛ آقای محمود نوری )مسئول دفتر مشاوران وزیر(؛

سـرکارخانم ویـدا همتـی )رئیـس گـروه رسـانه های ترویجـی(؛ آقـای فتح الـه بهرامـی )رئیس گروه شـبكه 
دانـش و فنـاوری هـای نویـن(؛ آقـای سـینا مقدمـی )مسـئول رایانـه و فـن آوری اطالعـات(؛ خانـم شـهره 
حكیمـی )تنظیـم متـن گفـت و گو(؛ سـرکار خانـم زهره آقاجانـی )ویراسـتار(؛ آقایـان بهـزاد عموجعفری و 
محمـد روسـتائی )تصویربـرداران(؛ آقـای مهدی سـاروقی )مسـئول فنـی(؛ آقای مهـدی فیروزیـار )عكاس(؛ 

آقایـان ایمـان میروردیـزاده و مهـدی طائرپـور )امـور هماهنگـی(؛ آقـای محمـود کاشـانی )حمل ونقل(.

کمیته تدوین تاریخ شفاهی کشاورزی ایران
 اسكندر زند، مهدي خلج، علی اکبر مؤیدی، خداکرم جاللي، سید کریم موسوی، 

علیرضا سید اسحاقی و شهال لجم اورک رمه چری
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سؤال 1: لطفاً از چگونگی ورودتان به دولت و عضویت در کابینه بفرمایید.

دکتر آهون منش: �

بسم اهلل الرحمن الرحیم. شهریور سال 1358 پس از طی تحصیالتم در آمریكا، دانشگاه کالیفرنیا پردیس 
»Davis« و اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و گذراندن یک دوره پسادکترا به ایران بازگشتم. به تمام 
دانشگاه های کشور مراجعه کردم )اصفهان، تبریز، زنجان، تهران، شیراز و مشهد( ولی می گفتند استخدام 
ممنوع است! همه با تعجب می گفتند همه در حال خروج از کشور هستند، تو چرا برگشته ای؟! باالخره در 
بهمن ماه 1358، در دانشكده دامپروری وابسته به دانشگاه اصفهان، واقع در چالشتر چهارمحال بختیاری 
با تحصیالت عالیه گیاهپزشكی و به عنوان معلم زبان انگلیسی!! استخدام شدم. دو ترم درس زبان تخصصی 
کشاورزی و بیماریهای عمومی گیاهی )به عنوان یک درس فرعی( را ارائه کردم. در عین حال با پیشنهاد 
دانشگاه اصفهان ریاست دانشكده دامپروری را پذیرفتم. اندکی بعد از شروع مدیریتم، انقالب فرهنگی اتفاق 

افتاد و دانشگاه ها تعطیل شدند. 
با توجه به نوع تحصیالت و شناختی که از من پیدا کرده بودند، با پیشنهاد استاندار وقت )آقای مهندس استكی( 

تعدادی از عزیزانی که برای هم فكری و همكاری به این مجموعه دعوت شده بوده اند ترجیح دادند 
سؤال های ما را به صورت کتبی پاسخ دهند. متن زیر پاسخ های جناب آقای دکتر آهون منش است که 
بدین وسیله ما را از بخشی از نظرات ارزشمندشان بهره مند ساخته اند و بر مبنای مصاحبه حضوری نیست.
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به سمت مدیر کل کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شدم. حكم مدیرکلی نیز با امضای آقای 
محمد هاشمی رفسنجانی معاون وزارت کشاورزی با صورت تلفنگرام ابالغ شد؛ نه مصاحبه ای، نه درخواست 
برنامه ای، و نه سؤال از سابقه ام در مدیریت اجرایی در کشاورزی. این خاصیت انقالب بود که مدیران بر اساس 
سوابق مذهبی و انقالبی به کار گرفته می شدند. بنده نیز چون در زمان تحصیل در دانشگاه تبریز مدت زیادی 
با ساواک و زندان سروکله زده بودم، و با توجه به مدارج تحصیلی ام برای این کار انتخاب و مشغول به کار 
شدم. جنگ تحمیلی تازه شروع شده بود،  با تقاضای استاندار بهترین ماشین های اداره کل کشاورزی در 
اختیار ستاد جنگ قرار گرفت و مأموریت های درون استانی دچار کندی و تعلل شد. بعدها فهمیدم، مدیرانی 
که سابقه اداری طوالنی تری داشتند از اعزام اتومبیل ها خودداری نموده بودند!! دو مسئله دیگر هم وقتم را 
زیاد می گرفت: یكی مسئولیت بازسازی روستاهای زلزله زده منطقه ناغان بود که هیچ ربطی به اداره کشاورزی 
نداشت و فقط به خاطر پول و کمک های خارجی )چرب بودن طرح( از قبل از پیروزی انقالب اسالمی و به 
دلیل نفوذ وزیر کشاورزی وقت به اداره کل واگذار شده بود، که به تقاضای اینجانب و با تعلل و تأخیر به مسكن 
و شهرسازی واگذار شد؛ و دیگری واگذاری مسئولیت کمیسیون سوخت استان چهارمحال به اینجانب بود که 
آقای استاندار به دلیل اعتماد به اینجانب واگذار کرده بودند. با توجه به سهمیه بندی و کوپنی بودن نفت و 
بنزین، هر روز صدها نفر متقاضی دریافت کوپن بنزین )مخصوصاً مهاجرانی که از خوزستان و مناطق جنگی 
فرار کرده بودند( پشت در اتاق جمع می شدند، به عالوه با توجه به سردی شدید استان و کاهش نفت، تعداد 
زیادی از کارکنان اداره کل نیز درگیر توزیع نفت سفید به خانه ها و کوپن بنزین به مسافران بودند. مالحظه 
می فرمایید که تجربه های مدیریتی ام با چه مشكالت خاصی شروع شد. به هرحال علیرغم نبود وسیله نقلیه 
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مناسب، ازدحام بیش از حد مردم، مشغول بودن کارکنان به فعالیت های عمومی مورد نیاز مردم، کار بخش 
کشاورزی به موازات و به خوبی پیش رفت. از جمله این کارها می توان به تهیه بذر گندم سردسیری، احداث 
اولین گاوداری صنعتی 5 هزار رأسی، کمک به تولید گندم و توجه به زندگی روستاییان و مخصوصاً عشایر 

استان )که کوچ یكی از مهمترین مسائل زندگی آنان بود( اشاره کرد. 
به دلیل پیروزی انقالب اسالمی و شرایط زمان جنگ، تغییرات در مدیریت ها سریع و غیرمنتظره بودند. 
اولین مورد مربوط به احضارم توسط جناب آقای محمد سالمتی وزیر وقت کشاورزی بود که پس از پرس وجو، 
سؤال نمودند اگر قرار باشد در تهران خدمت کنید، از آمادگی الزم برخوردار هستید؟ در جواب گفتم هر جا 
استاندار  فاصله زمانی کوتاهی،  به  برگشتم،  استان  به  که مسئوالن تشخیص بدهند می توانم خدمت کنم. 
برای  به دنبال جایگزین  نیروهای محلی که  از طرف  ایشان،  برای جانشینی  بنده  چهارمحال استعفا داد و 
استاندار بودند به وزارت کشور پیشنهاد و برای مصاحبه احضار شدم. پس از مصاحبه گفتند چون سابقه کار 
در وزارت کشور ندارید، بهتر است اول به عنوان فرماندار بروجن مشغول به کار شوید و پس از کسب تجربه به 
استانداری بیایید. اینجانب مدیر کلی کشاورزی را به فرمانداری بروجن ترجیح و به کارم ادامه دادم. بعد از چند 
ماه، جناب آقای سالمتی دستور دادند که به تهران بروم و با دو سمت »مدیرکل آموزش کشاورزی« و »مدیرکل 
ترویج کشاورزی« مشغول به کار شوم. جالب است بدانید که حوزه آموزش کشاورزی زیر نظر معاونت تحقیقات 
وزارت کشاورزی )با مسئولیت آقای دکتر بهمن یزدی صمدی( و حوزه ترویج کشاورزی )با مسئولیت جناب 
آقای مهندس حسن طباطبایی( زیر نظر حوزه معاونت زراعت بود! و وزیر محترم برای حل مشكل این مدیریت 

دوگانه حكمی هم بهعنوان مشاور وزیر، به اینجانب دادند تا در هر دو حوزه انجام وظیفه کنم. 
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مدیر کل ترویج و مدیر کل آموزش کشاورزی قبل از تصدی من، به ترتیب مرحوم مهندس رئیسی و جناب 
آقای مهندس ترکاشوند بودند. هردو از مدیران الیق بودند و خوشبختانه قبول کردند که با هم همكاری کنیم 
و صمیمانه و مخلصانه با اینجانب همكاری کردند. جناب آقای سید حسن طباطبایی به عنوان معاون وزیر هر 
هفته یک نیمروز با سایر مدیران کل حوزه مسئولیت خود، جلسه هماهنگی برگزار می کردند و همه موظف 
بودند که گزارش کار هفتگی خود را به ایشان بدهند، اما آموزش کشاورزی در حوزه معاونت تحقیقات، تحت 
تأثیر شدید »تحقیقات« بود و چندان جایگاهی نداشت، ولی هر دو حوزه ترویج و آموزش کشاورزی باتوجه به 
»طبیعت آموزشی« خود برای کشاورزان )در حوزه ترویج( و برای کشاورززادگان )در حوزه آموزش کشاورزی( 
به خوبی برایم قابل درک بودند و با مدیریت و تدبیر جمعی و استفاده از نظر کارشناسان در هر دو حوزه 
به خوبی مشغول به کار و انجام وظیفه شدم. هنوز مدتی از انجام وظیفه ام در وزارتخانه نگذشته بود که معاون 
پارلمانی وزارت کشاورزی به دلیل اختالف سلیقه با وزیر محترم استعفا دادند و جناب آقای سالمتی مسئولیت 
»معاونت حقوقی و پارلمانی« وزارت کشاورزی را به اینجانب پیشنهاد و بالفاصله حكم الزم را صادر فرمودند. 
بنده در این حوزه اشرافی بر مسائل حقوقی نداشتم، اما خوشبختانه جناب حجت االسالم دکتر صدرالدین 
شریعتی با توجه به تحصیالت حوزوی و دانشگاهی خود در زمینه حقوق همراه ما و کمک مؤثری برای این 
حوزه بودند. در بخش پارلمان نیز از طریق تماس با تک تک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و طرح این 
موضوع که اگر مسئله ای در حوزه کشاورزی دارند به اینجانب ارجاع بدهند و اعالم آمادگی کامل برای کمک 
به آنان، روابط بین مجلس شورای اسالمی و وزارت کشاورزی خوب و گرم بود. حوزه معاونت پارلمانی با 
همكاری وزیر محترم و سایر معاونان از یک طرف و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی از طرف دیگر 
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و کمک و مساعدت جناب آقای حجت االسالم کروبی که ریاست مجلس شورای اسالمی را برعهده داشتند 
به خوبی شكل گرفت.

آن  تعبیر  به  )راست و چپ  تنوع شدید سلیقه ها  زمان،  این  در  وزارت کشاورزی  داخلی  بزرگ  مشكل 
زمان( بود که نیمی از معاونان با سلیقه سیاسی راست و نیمه دیگر با سلیقه سیاسی چپ، شورای معاونان را 
از صبح زود تشكیل می دادند و گاهی تا نیمه های شب بحث های سیاسی و درگیری های لفظی شدید مانع 
تصمیم گیری های فنی و مفید می شد. تنها بنده و آقای دکتر یزدی صمدی وارد این بحث ها نمی شدیم. لذا 
از وزیر محترم تقاضای وقت مالقات خصوصی کردم و خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم که جناب وزیر! 
معاونان شما درگیری های فكری و سیاسی فراوان دارند و به هر حال ممكن است از نظر شما حرف ها و 
مسائل گروه راست و یا گروه چپ، درست و مطابق سلیقه شما باشد، اما بهتر است تجدید نظری بفرمایید 
و کار را یک طرفه کنید. ایشان فرمودند که این برخوردها »برآیند نظرات جامعه« است و من هیچ اشكالی 
در آن نمی بینم. از ایشان خواستم که در این صورت اجازه بفرمایند که من به محل کار و مأموریت اصلی ام 
شهرکرد باز گردم [در این زمان دانشگاه ها بازگشایی و مشغول به فعالیت شده بودند و دانشگاه اصفهان مرتب 
نامه نگاری می کرد که یا به وزارت کشاورزی منتقل شوم و یا به شهرکرد بازگردم]. لذا استعفای خود را تقدیم 
جناب آقای سالمتی نمودم و با اصرار از ایشان اجازه گرفتم و به دانشكده سابق خود )دامپروری( که بعد از 
انقالب فرهنگی به آموزشكده کشاورزی تبدیل شده و از دانشگاه اصفهان منتزع و به دانشگاه صنعتی اصفهان 

)که دانشكده کشاورزی داشت( منتقل شده بود بازگشتم.
پس از بازگشت، حكم ریاست آموزشكده و بعد هم حكم رئیس دانشكده کشاورزی دانشگاه اصفهان )به 
صورت توأمان( را دریافت کردم و پنج سال در این مسئولیت انجام وظیفه کردم. در طول این 5 سال، تحوالتی 
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در وزارت کشاورزی به وجود آمده بود. بعد از 5 سال مجدداً با دعوت جناب آقای دکتر کالنتری، وزیر محترم 
کشاورزی، برای تصدی پست »معاونت تحقیقات و آموزش کشاورزی« به تهران دعوت شدم. جناب آقای دکتر 
توفیقی، که معاون آقای دکتر کالنتری در این پست بودند، استعفا داده بودند ولی به دالیلی این جابه جایی 
اتفاق نیفتاد و آقای دکتر کالنتری معاونتی را به نام آموزش و ترویج ایجاد و حكم تصدی آن را به نام اینجانب 
صادر کردند. حاال اداره کل ترویج از معاونت زراعت و سازمان آموزش از معاونت تحقیقات جدا شده و در یک 
حوزه مجتمع شده بودند. در همین زمان، تشكیالت جدید وزارت کشاورزی نیز در دست تهیه بود و پس 
از یک سال، حوزه معاونت »تات« ) تحقیق، آموزش و ترویج( تصویب و به وزارت کشاورزی ابالغ شد. در 
عین حال جناب آقای دکتر توفیقی هم که نسبت به این تغییر و تحوالت اعتراض داشتند تصمیم گرفتند به 
دانشگاه تهران بازگردند و به این صورت اولین حكم حوزه معاونت »تات« به نام اینجانب صادر شد که تا زمان 
دوره دوم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محمد خاتمی طول کشید. پس از آن من مجدداً به دانشگاه 
صنعتی اصفهان بازگشتم و جناب آقای مهندس عباس کشاورز تصدی این معاونت را بر عهده گرفتند. من 
هم بالفاصله از طرف جناب آقای دکتر معین به ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شدم. با ادغام وزارت 
جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و تأسیس وزارت »جهاد کشاورزی« و قبولی وزارت آن از طرف جناب آقای 
مهندس حجتی، بدواً جناب آقای دکتر قره یاضی تصدی معاونت تات را بر عهده گرفته بودند که با استعفای 
ایشان و درخواست مصرانه جناب آقای مهندس حجتی و با موافقت جناب آقای دکتر معین، مجدداً از ریاست 

دانشگاه صنعتی اصفهان، مستقیماً به تهران آمدم و تصدی معاونت تات را بر عهده گرفتم.
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سؤال2: قبل از ورود به وزارتخانه چه اهدافی را برای توسعه بخش کشاورزی در نظر داشتید؟

دکتر آهون منش: �

قبل از ورود به وزارت کشاورزی، به دلیل عدم آشنایی با علم سیاست و عدم تجربه در مدیریت های اجرایی، 
بلندپروازی های خاص خود را داشتم و با توجه به مبارزات سیاسی که قبل از پیروزی انقالب اسالمی داشتم 
و مدت ها با زندان و ساواک درگیر بودم، فكر می کردم کشاورزی ایران می تواند یكی از بهترین های منطقه 
و جهان باشد. به نحوی که وقتی برای مصاحبه حضوری به عنوان نامزدی برای وزارت کشاورزی و معرفی به 
مجلس با آقای مهندس موسوی، نخست وزیر وقت، به محضر ایشان )در دفترشان( راه یافتم، در مقابل این 
سؤال که آیا برای وزارت کشاورزی داوطلب هستید عرض کردم که آماده نیستم. ابتدا از ایشان تشكر کردم 
که فردی را از استان چهارمحال و بختیاری برای وزارت در نظر گرفته اند و این نشان می دهد که ایشان به 
دنبال نیروهای کارآمد می گردند، ولی خدمت ایشان عرض کردم که اگر می خواهید کشاورزی مملكت توسعه 
یابد، باید به دنبال یک فرد قوی و سیاسی که همه بزرگان ایران حرفش را قبول داشته باشند بگردید. ایشان 
»مصداق« خواستند و من به سادگی و بی تعارف عرض کردم شخص آقای هاشمی رفسنجانی!! این، نشان 
می داد که من از معادالت سیاسی کشور برآورد درستی نداشتم. ایشان به روی خود نیاوردند و به من گفتند 
حاال شما یک برنامه بدهید، که خدمتشان عرض کردم اجازه بدهید کسانی که از من شایسته تر هستند برنامه 
بدهند. تشكر نمودم و دفتر ایشان را ترک کردم. بنابراین در جواب سؤال شما در مورد اینكه قبل از ورود به 
وزارت کشاورزی چه اهدافی را در نظر داشتید، پاسخ می دهم که اهداف بسیار بلندپروازان های برای بخش 
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داشتم که از تصوراتم از اینكه حاال انقالب شده و مملكت گلستان خواهد شد و به سوی آبادانی و توسعه موعود 
خواهیم رفت شكل می گرفت. اینكه »کشاورزی و توسعه روستایی« محور تمام پیشرفت های کشور خواهد بود.

سؤال3: ارزیابی جنابعالی پس از دوره وزارت از میزان تحقق اهداف مورد نظر چیست؟

دکتر آهون منش: �

با توجه به آنچه ذکر کردم و آن آرمان گرایی غیرقابل تصور و اهداف بلندپروازانه جوابم قطعی است که 
میزان تحقق اهدافم به سمت »صفر« میل می کند!! و اینكه حتی درصد کمی از آن آرمان گرایی هم به تحقق 

نپیوسته است.

برای توسعه بخش کشاورزی  را  اقدامات دوره مدیریت تان  از مهمترین  سؤال4: پنج مورد 
ذکر فرمایید.

دکتر آهون منش: �

در اولین سال های قبول مسئولیت در حوزه معاونت »تات« و با توجه به اینكه حوزه ترویج از معاونت 
زراعت جدا شده بود و حوزه آموزش کشاورزی نیز در معاونت تحقیقات و آموزش جایگاه مناسبی نداشت 
و تحقیقات »مطلق کل و ارباب« به حساب می آمد، مهمترین کارم این بود که بتوانم برای این دو حوزه 
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کاری جایگاه مناسبی تعیین نمایم، تا بتوانند مأموریت خود را به خوبی انجام بدهند. مشكل کار آنجا بود 
که بر  اساس تشكیالت ابالغی جدید، آموزش و ترویج فقط در ساختمان وزارتخانه از مسئولیت های معاونت 
تحقیقات به حساب می آمدند؛ در عمل، در استان ها در »ادارات کل کشاورزی« و بعد از ادغام هم جهاد 
کشاورزی فعالیت های ترویجی و آموزشی را اجرا می کردند و در هر استان برای این فعالیت ها به صورت 
اختصاصی برنامه ریزی می شد و اعتبار الزم هم از طریق برنامه و بودجه استان تأمین می گردید، اما اجرای 
طرح های تحقیقاتی از تهران هدایت می شد و اعتبارات آن متمرکز بود و مراکز تحقیقات استانی فقط از 
مؤسسات تحقیقاتی مربوط به خود )و نه حتی سازمان مرکزی تحقیقات( تبعیت می نمودند. این در حقیقت 
یک درهم ریختگی اداری محض بود و بسته به توان اجرایی هر مدیر کل در استان و میزان محبوبیت و 
کارایی او نزد وزیر محترم و معاونان اجرایی ایشان، برنامه هایی به مراکز تحقیقاتی و ادارات آموزشی و ترویج 
دیكته می شد. بنابراین اولین وظیفه اینجانب »نظم دهی« و تعیین یک »خط مشی« ثابت برای اجرای وظایفم 
در حوزه معاونت »تات« بود، که با مسافرت های مستمر اینجانب )همراه با شورای تات به استانها( و ایجاد 
هماهنگی با مدیران استانی و رابطه مستقیم با محققان و مروجان و مدیران آموزشی و آشنایی با مشكالت 
آنان و برطرف کردن این مشكالت همراه بود که تا اندازه ای موفق به حل مشكالت شده بودم؛ اما در هیچ 

مورد، مشكل مزبور به صورت کامل حل نشد زیرا مشكل »ساختاری« بود و نه »مدیریتی«. 
یک مشكل اساسی دیگر هم وجود داشت و آن این بود که محققان کشاورزی در مؤسسات مختلف با 
عالی ترین مدارج علمی کار می کردند، و خود را با اساتید دانشگاه ها مقایسه میكردند و تقاضای برابری جایگاه 
و حقوق معادل آنان را می نمودند که رسیدن به چنین اهداف و درخواست هایی مستلزم پذیرش سازمان 
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تحقیقات و تشكیالت آن از طرف وزارت علوم بود و وزارت علوم هم زیر بار چنین مصوبه ای نمی رفت، زیرا 
می گفتند اعضای هیئت ممیزه سازمان تات را قبول ندارند! با توجه به آشنایی نزدیكی که با مقامات وزارت 
علوم و مخصوصاً اساتید دانشكده کشاورزی کرج داشتم، ابتدا حكم اعضای هیئت ممیزه مورد قبول وزارت 
علوم )و دانشكده کشاورزی کرج( را از وزیر محترم وقت علوم گرفتم. با تشكیل هیئت ممیزه ای مرکب از 
اعضای سازمان تحقیقات و دانشكده کشاورزی، امر برابرسازی احكام محققان سازمان تحقیقات به اجرا در آمد. 
مشكل بزرگ دیگری که وجود داشت، مربوط به ادغام وزارت کشاورزی و وزارت جهاد بود که با عنوان جدید 
»وزارت جهاد کشاورزی« مشغول به کار شده بودند و عدم هم ترازی مدارک تحصیلی محققان سازمان تات 
»مشكل ساز« شده بود. چنین مشكالتی از آنجا ناشی می شد که وزارت جهاد که یک نهاد انقالبی بود با 
اختیارات خود، مدارک و جایگاه هایی به محققان خود داده بود که وزارت علوم )و اعضای هیئت ممیزه جدید 
که از دانشگاه تهران و دانشكده کشاورزی آمده بودند( آن مدارک و جایگاه ها را نمی پذیرفتند، و به همین 
دلیل اجرای احكام هیئت ممیزه و هم ترازی افراد غیر ممكن شده بود. لذا بعد از مذاکرات مفصلی با اعضای 
جدید هیئت ممیزه، قرار شد هیئت ممیزه بدواً با سعه صدر بیشتری نسبت به برقراری حداقل های ممكن 
موافقت نمایند و سپس در طول زمان و به تدریج مسئله هم ترازی و معادل سازی احكام شكل بگیرد و این 

مشكل هم به نوعی حل شد. 
مسئله مهم دیگر این بود که اغلب فارغ التحصیالن ایرانی که از کشورهای توسعه یافته )کانادا، آمریكا، 
به  و حاضر  می دادند  ترجیح  تحقیقات  سازمان  به  را  دانشگاه ها  برمی گشتند،  غیره(  و  انگلستان  استرالیا، 
استخدام در سازمان تحقیقات نبودند. به همین دلیل تصمیم بر آن شد شاگردان اول دانشكده های کشاورزی 
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ایران به عنوان بورسیه به خارج از کشور اعزام شوند و پس از اخذ دکتری به سازمان تحقیقات بپیوندند. 
طبق قانون چنین مجوزی برای وزارت علوم دیده شده بود و وزارت کشاورزی حق اعزام بورسیه نداشت. 
لذا برای حل این مشكل چاره جویی شد و آن هم این بود که چون سازمان تحقیقات در چارچوب قانون با 
CGIAR )سازمان بین المللی تحقیقات( و مراکز تحقیقات بین المللی وابسته به آن، رابطه مستقیم کاری 

داشت بورسیه ها به مراکز تحقیقات بین المللی مأمور می شدند و از آن طریق در دانشگاه های مهم و معتبر دنیا 
تحصیل می نمودند و به ایران بازمی گشتند. این تمهید توانست تا حدود زیادی مشكل جایگزینی محققان 
جوان و تحصیل کرده را با اعضای بازنشسته سازمان حل نماید. مشكل بزرگ دیگر که برای سازمان تحقیقات 
پیش آمد، این بود که در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی، تصمیم گرفته شد که حقوق اعضای 
هیئت علمی دانشگاه ها دو برابر شود که با برقراری یک آیتم جدید به نام »فوق العاده ویژه« در ارقام حقوق 
آنان به اجرا در آمد؛ اما این مسئله در بودجه سازمان تحقیقات دیده نشده بود و تالش سازمان برای تأمین 
چنین رقمی ناکام ماند و چون حداکثر زمان اجرای این حكم تا دی ماه آن سال پیش بینی شده بود و اگر 
برای محققان سازمان تات به اجرا در نمی آمد دیگر اجرای آن ممكن نبود، لذا تصمیم گرفته شد که برای 
ماه های باقی مانده از سال، مبلغ مزبور محاسبه و از هزینه های کل سازمان تحقیقات تأمین گردد. به همین 
دلیل، برای سال های بعد سازمان تحقیقات توانست این افزایش حقوق را در بودجه خود بگنجاند و به تصویب 
مجلس شورای اسالمی برساند و این مشكل هم حل شد. یكی دیگر از مشكالتی که بعد از ادغام دو وزارتخانه 
پیش آمده بود تعیین تكلیف ساختمان های متفاوت و تشكیالت موازی آموزشی و ترویجی و تحقیقاتی بود 
که هر دو وزارتخانه داشتند و به دلیل حساسیت بسیار زیاد مقامات وزارتی و کارکنان دو وزارتخانه ادغام شده 
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نسبت به یكدیگر و نسبت به تشكیالت و ساختمان های موجود و افزایش کارکنان واحدها و وجود پست های 
موازی در ادارات مختلف ایجاد شده بود. بنده انرژی زیادی را برای هماهنگی آنها و انتخاب ساختمان مناسب، 
یا کارمند مناسب برای تشكیالت جدید صرف نمودم و خوشبختانه موفقیت در این قسمت هم چشمگیر بود.

 یكی از مهم ترین برنامه هایی که در این دوره به اجرا در آمد، مربوط به »آموزش عملی« و »مهارتآموزی« 
کارشناسان مشغول به کار در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بود. جناب آقای مهندس طهماسبی تازه 
از روابط عمومی وزارت به معاونت آموزش منصوب شده بودند و برنامه های جدیدی برای آموزش کارکنان 
ترتیب داده بودند. حوزه معاونت آموزشی سازمان با عقد تفاهمنامه ای با کشت و صنعت مغان )که با مدیریت 
جناب آقای مهندس خامنوی و تحت نظارت مستقیم جناب آقای دکتر کالنتری اداره می شد( دوره هایی 
را برای آموزش عملی کارشناسان و مهندسان استانی طراحی نموده و به اجرا می گذاشتند که طی آن از 
سازمان های کشاورزی استان ها کارشناسان و مهندسان جوان برای شش ماه به مغان می آمدند و در عملیات 
کاشت و داشت و برداشت و پرورش دام و با ماشینآالت سنگین مستقیماً کار می کردند. هنوز هم زمانی که با 
مدیران فعلی و کارشناسان خبره وزارت جهاد روبه رو می شوم، یادآوری می کنند که آن دوره یكی از بهترین 

دوره هایی بود که در وزارت جهاد کشاورزی به اجرا درآمده است.
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سؤال ۵: مهم ترین چالش های بخش کشاورزی از دیدگاه جنابعالی کدام اند؟

دکتر آهون منش: �

متأسفانه چالش های بخش کشاورزی بسیار زیادند: کمبود ماشین آالت و فناوری، کمبود سرمایه گذاری، 
تغییر کاربری اراضی و کوچک بودن اراضی زیر کشت، استفاده غیراصولی از منابع پایه، فرسایش و تخریب 
جنگل ها و مراتع، پایین بودن راندمان استفاده از آب )و در کنار آن فقدان حاکمیت مشخص برای بحران آب، 
خشكسالی ها، مصرف بی رویه آب در کشاورزی سنتی، عدم توجه به تجارت آب، عدم استفاده از تكنولوژی های 
نوین آبیاری(، نامناسب بودن نظام بهره برداری، ناکافی بودن مشارکت روستاییان و تولیدکنندگان )پایین بودن 
این چالش ها، عدم  از میان همه  آنان( و غیره. ولی من فكر می کنم  باالبودن میانگین سن  و  سطح سواد 

سرمایه گذاری در بخش و مسئله آب از مهم ترین چالش ها باشند.

سؤال ۶: چه طرح  هایی را برای بخش کشاورزی مناسب می دانستید و فرصت اجرای آن پیش 
نیامد؟

دکتر آهون منش: �

با توجه به مسئولیتم در حوزه معاونت، مسئله »آموزش کشاورزان و کشاورززادگان« می توانست مسئله 
مهمی باشد. اما در برنامه های آموزش کشاورزان )به دلیل عدم عالقه آنان به مسائل نوین کشاورزی و میانگین 
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سنی باال و عدم وجود اعتبار کافی( چندان موفق نبودم. در مورد آموزش کشاورززادگان، تقسیم وظیفه بین 
سازمان فنی و حرفه ای )از آموزش و پرورش( و معاونت آموزش کشاورزی )در وزارت جهاد کشاورزی( و 
استقبال بیشتر جوانان روستایی از آموزش های غیرکشاورزی )حتی رشته های علوم انسانی بهتر از کشاورزی 
پذیرفته شده بود!!( و فقدان یک متولی پرقدرت، انجام این آموزش ها را بسیار سخت کرده بود. در بخش 
تحقیقات کشاورزی ارتقای محققان بر اساس مقاله و نه معرفی رقم یا محصوالت جدید و عدم پذیرش این 
نوع موفقیت ها در ارزیابی آنان، از طرف هیئت های ممیزه نیز از موارد عدم موفقیتم در دوران مسئولیت بود.

منشـأ  چـالش هایی  چه  و  درون سازمـانی  منشأ  بخـش،  از  چالـش هایی  چه   :۷ سؤال 
برون سازمانی دارنـد؟

دکتر آهون منش: �

اگر تأمین امنیت غذایی یک هدف مهم برای بخش کشاورزی به حساب آید، چالش هایی که مربوط به 
مسائل اقتصادی هستند مانند سرمایه گذاری، اشتغال، بهره وری، تجارت خارجی و ارزش افزوده مربوط به 
بیرون از بخش کشاورزی است و مشكالت در تولیدات زراعی، تولیدات باغی، تولیدات دامی و تولیدات شیالتی 
مربوط به چالش های درون بخش به حساب می آیند. مسائل مربوط به منابع پایه مانند آب، خاک، جنگل، 
مرتع و ذخایر ژنتیكی »دوگانه« هستند یعنی هم از چالش های درونی بخش به حساب می آیند و هم مربوط 

به چالش های بیرون بخش هستند.
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سؤال8: بهترین دوره کشاورزی ایران چه دوره ای بوده است؟

دکتر آهون منش: �

بهترین دوره کشاورزی میتواند دوره ای باشد که شاخص های کالن بخش و شاخص های خرد به نفع 
بخش در جریان باشند و در یک دوره خاص، بخش به اهداف خود رسیده باشد. بنده چنین دوره ای را به یاد 

نمی آورم. نه قبل و نه بعد از پیروزی انقالب اسالمی.

سؤال 9: آیا کشاورزی در ایران محور توسعه است؟

دکتر آهون منش: �

خیر، نه می تواند باشد و نه باید باشد. در یكی از برنامه های توسعه کشور )سوم یا چهارم(، کشاورزی محور 
توسعه بود. در آن برنامه کشاورزی از تمام بخش های اقتصادی مملكت رشد کمتری داشت! عالقه بزرگان 
این کشور بر محور توسعه صنعت شكل گرفته و با توجه به خردبودن زمین ها و کشاورزی سنتی، بی سوادی 
توسعه  فاکتورهایی که ذکر کردم کشاورزی محور  و  وکم سوادی کشاورزان، عدم سرمایه گذاری در بخش 

نیست و نمی تواند باشد.
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سؤال 1۰: آینده کشاورزی ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟

دکتر آهون منش: �

با وضع فعلی و وجود چالش های پرقدرت، پیشخورکردن بیش از 90 درصد از آب های زیرزمینی، تغییرات 
آب و هوایی و گرم شدن کره زمین، و از بین رفتن منابع پایه تولید، وضع خوبی را برای کشاورزی در ایران 

پیش بینی نمی کنم.

سؤال 11: برای بهبود وضع کشاورزی چه پیشنهادهایی دارید؟

دکتر آهون منش: �

برای بهبود وضعیت کشاورزی باید به عوامل توسعه بخش توجه نمود. سه شاخص اصلی توسعه یافتگی، 
امید به زندگی )از معیارهای بهداشت و سالمت(، درآمد سرانه )معیار سرمایه اقتصادی( و نرخ سواد و میانگین 
سنی )معیار سرمایه انسانی( هستند. برای بهترشدن وضع کشاورزی باید به توسعه تولید، توسعه روستا، و 
توسعه نیروهای انسانی در بخش کشاورزی توجه کنیم. رسیدن به چنین هدفی یک برنامه درازمدت )مثاًل 
20ساله( می خواهد. مگر ما در برنامه بیست ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران موفق بودیم؟ 
هرکس آمد، یک گوشه آن را به دلخواه خود تغییر داد!!! چون اعتقادی به برنامه وجود ندارد. لذا بهتر است 
بگویم برای توسعه بخش کشاورزی و بهترشدن آن باید روی ذهن و فكر مدیران ارشد نظام کارکرد، تا آنان 

قبول کنند که کشاورزی در این کشور می تواند خیلی مهم باشد.
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سؤال 12: کشاورزی چه اختیاراتی کم دارد؟

دکتر آهون منش: �

عدم  و  قوه  سه  بین  الزم  هماهنگی های  عدم  به  توجه  با  ولی  دارد  خوبی  قانون های  امروز  کشاورزی 
همكاری وزارتخانه های ذیربط )دولت( این قوانین به اجرا در نمی آیند. به عقیده من، یک وزیر مقتدر و یک 
رئیس جمهور معتقد به بخش کشاورزی می توانند با همین قوانین موجود هم به بخش کمک نمایند. هیچ 

معجزه ای و یا هیچ کمک غیبی پر قدرتی نمی تواند بدون اختیارات کافی بخش را به جایی برساند.

سؤال 13: اگر بخواهید یک شعار، جمله، یا عبارت کوتاه برای گفتمان سازی بیان کنید که مشكل 
فعلی بخش کشاورزی و یا حرکت آینده به سوی وضع مناسب بخش باشد چه می گویید؟

دکتر آهون منش: �

چنین شعار، جمله یا عبارت کوتاهی در ذهنم ندارم!!!
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سؤال 14: تحول در بخش کشاورزی نیازمند چه مؤلفه هایی است؟

دکتر آهون منش: �

برای ایجاد تحول، شما باید در ساختارها تغییر ایجاد کنید و برای هر تغییر باید قبل از هر چیز، ذهن ها 
را برای آن تغییر آماده نمایید و اال با مقاومت مواجه می شوید. شاید بهترین مؤلفه برای تغییر، »آموزش و 
اطمینان از نتایج تغییر« است. شاید مهمترین عنصری که در وضع موجود کشور از دست رفته، اطمینان به 
دولتمردان و عدم وجود صداقت در عمل آنان باشد. اول از همه، مسئوالن باید ثابت نمایند در آنچه می گویند 
صادق هستند و منافع ملی را بر منافع شخصی ارجح می دارند تا مردم هم بپذیرند که باید در خود و وضع 

موجود تغییر ایجاد کنند.

سؤال 1۵: رقابتی و اقتصادی کردن کشاورزی چگونه امكان پذیر است؟

دکتر آهون منش: �

بخش عظیمی از کشاورزی ایران در حال حاضر »خانواده محور« و »معیشتی« است و در اراضی کوچک 
صورت می گیرد و زندگی همه افراد خانواده باید از همان زمین کوچک تأمین شود. از طرفی وضع اقتصادی 
کشور هم خوب نیست و بیكاری بسیار زیاد است. وجود سنت های قدیمی و پیچیدگی مالكیت ها در ایران و 
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عدم تمایل به همكاری های جمعی نیز مانع بزرگی برای یكپارچه سازی اراضی به حساب می آید. برای رفع 
چنین مشكلی بارها از طرف مقامات پیش نویس قانون به منظور جلوگیری از کوچک شدن اراضی به مجلس 
ارائه گردیده است ولی شورای محترم نگهبان به دلیل آن که در اسالم برای مسئله ارث  شورای اسالمی 
قانون مشخص وجود دارد، از تصویب آن جلوگیری کرده است. در بسیاری از کشورها زمانی که مالک اراضی 
کشاورزی فوت می کند طبق قانون، بالفاصله زمین قیمت   گذاری شده و یک نفر از وراث با پرداخت سهم 
بقیه، مالک همه زمین می شود و این مسئله باعث یكپارچه ماندن زمین های زراعی میگردد؛ ولی در ایران 
حتی بزرگترین قطعات زمین هم بعد از چند نسل، کوچک و کوچک تر می شود و کشت آن صرفه اقتصادی 
ندارد. در زمین های کوچک امكان به کارگرفتن ماشین آالت و کشت مكانیزه وجود ندارد. لذا در پاسخ سؤال 
شما می گویم، برای اقتصادی کردن کشاورزی باید زمین های زراعی در قطعات بزرگ )یكپارچه( کشت گردد 
و بخش اضافی شاغالن نیز باید از بخش کشاورزی خارج و به بقیه بخش های اقتصادی بروند تا تولیدات 

کشاورزی قدرت رقابت با بقیه بخش های اقتصادی را داشته باشند.

سؤال 1۶: کشاورزی ما بیشتر کمیت گراست و اگر نگوییم کیفیت گریز است می توان گفت 
کمتر توجه به کیفیت محصوالت داشته است. با توجه به اینكه سالمت غذا وجه غالب امنیت 
غذایی است و بخش کشاورزی منشأ و گهواره تهیه غذای سالم و کیفی است، تحقق این مهم 

نیازمند چه نگاه و ساختاری است؟
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دکتر آهون منش: �

پاسخ به این سؤال مستلزم توجه به دو اصل جداگانه است:
1- بخش مربوط به تولیدکنندگان. درصد زیادی از تولیدکنندگان مسن و فاقد سواد و درک کافی برای 
رعایت دستورات کارشناسان و مروجان در بخش هستند. مثاًل کشاورز درکی از دوره »کارنس« سم یا مقدار 
یا  آنتی بیوتیک ها و  از گردش  یا دامپروران درکی  ندارند،  برای محصوالت خود  معین کود شیمیایی الزم 
مقدار  بدهند،  کود  بیشتر  که هرچه  است  این  تصورشان  و  ندارند،  بدن حیوانات  در  هورمون های حیوانی 
محصوالتشان افزایش می یابد. همین مسئله باعث تراکم عناصر خطرناک و بروز عوامل سرطان زا در محصوالت 
کشاورزی میگردد و یا اینكه بعد از مصرف هر نوع سم بدون اطالع از اثرات مرگبار آن بر موجودات زنده، 
بالفاصله محصول سمپاشی شده را به بازار عرضه می نمایند. این مسئله زاییده »خباثت ذاتی« آنان نیست و 

فقط از جهل است.
یا  و  فراورده ها  بر  نظارت  بازارها. دولت ها هرگز  مبادی  در  )ناظر(  کنترلكننده  فقدان یک سیستم   -2
تولیدات کشاورزی مبنی بر رعایت یا عدم رعایت استانداردها را جدی نگرفته اند. اگر دستگاه نظارتی، خیاری 
که هنوز آلوده به سم است و برای مصرف به بازار عرضه شده را معدوم کند بقیه کشاورزان می پذیرند که 
رعایت استانداردها الزامی است و عدم رعایت آن جان همنوعان آنها را به خطر می اندازد. در زمینه نظارت و عدم 
رعایت استانداردها، اغلب محصوالت فراوری شده غذایی نیز مشمول نظارت نبوده و نیستند. البته کشاورزانی 
هم وجود دارند که آگاهانه در گونی های سیب زمینی و پیاز »سنگ و خاک« اضافه میكنند!! که این همان، 
خباثت ذاتی است و برخورد قانونی را می طلبد. شاید بتوان پاسخ این سؤال را بدین صورت جمع بندی کرد که 

»آموزش«های الزم و »نظارت جدی« بر دستگاه های ذی ربط کلیدهای حل مسئله هستند.
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سؤال1۷: نظر به اینكه کشورهای جهان برای تحول در بخش کشاورزی، جنبه های اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی را توأمان مورد توجه قرارداده اند و دولت ها برای تغییر وضع موجود 
و تحقق اهداف مورد نظر تمرکز و عزم جدی دارند، جنابعالی برای پیمودن این مسیر که نه یک 

انتخاب بلكه اجبار است چه پیشنهاد، رهنمود و راهكاری دارید؟

دکتر آهون منش: �

شما خودتان در متن سؤال به جواب آن هم اشاره فرمودید. پیمودن این مسیر یک »اجبار« است باید 
آن را با اجبار به اجرا درآورد. ولی شخصاً معتقدم اجبار در هیچ مقوله ای پاسخ الزم را نمی دهد، اگر می داد 
جمهوری اسالمی بعد از چهل و دو سال بسیاری از مشكالت خود را حل کرده بود. برای ایجاد تحول باید 

ذهن ها را آماده کرد و آماده کردن اذهان، زمان، آموزش، تبلیغات و عمل به وعده ها را می طلبد.

سؤال18: با توجه به اینكه در مقایسه با بخش خدمات و صنعت، میزان سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی بسیار کمتر است و اساساً شاید کشاورزی شغل محسوب نشود؛ چگونه می توان جاذبه 

سرمایه گذاری در این بخش ایجاد کرد؟

دکتر آهون منش: �

در سؤاالت قبلی در این مورد بحث کردیم. اگر کشاورزی سودآور باشد و سود آن با صنعت و خدمات 
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برابری نماید، به خوبی میتوان سرمایه ها را به سمت کشاورزی سوق داد. کشاورزی صنعتی می تواند یكی از 
بهترین شغل ها باشد. اما اگر کشاورزی معیشتی مورد نظرتان است، حرف درستی است. کشاورزی شغل نیست.

سؤال 19: برخی از موضوعات بخش نیازمند هماهنگی و همكاری سایر دستگاه هاست )نظیر 
واردات و صادرات، تنظیم بازار، سالمت محصوالت، کاهش ضایعات، کاهش و حذف واسطه های 
غیرضروری(. جنابعالی در دوران مسئولیت تان این تعامالت را چگونه انجام می دادید و برای رفع 

این مشكل چه پیشنهادی دارید؟

دکتر آهون منش: �

این سؤال به سؤال 7 مربوط می شود که بخشی از چالش های کشاورزی مربوط به بیرون از بخش است. 
البته این ناهماهنگی ها در تمام شئونات دولت وجود دارد. هر واحد برای خود جزیره ای مستقل است، و 
دولتی جداگانه دارد و این مشكل متأسفانه در تمام سطوح به چشم می خورد. اما در شرایط موجود فكر 
می کنم بهترین چاره، یک وزیر پرقدرت و پر سروصدا در کابینه است. گاهی نجابت بیش از حد، کار دست 
وزرا می دهد و از قافله عقب می مانند. بعد هم تعامل معاونان وزارتی می تواند کارساز باشد. در زمان معاونت 

من، قسمت بزرگی از مشكالت مربوط به وزارت علوم بود که  از طریق جلب اعتماد و تعامل حل  شد.
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چه  دهید،  انجام  را  وظیفه  یک  کشاورزی  بخش  در  که  بودید  مختار  جنابعالی  اگر  سؤال2۰: 
مدیریت  بر  اتكا  تحقیقات،  ترویج کشاورزی،  نهاده ها،  تأمین  انتخاب می کردید؟  را  موضوعی 
دانش و فناوری، تأمین سرمایه، ایجاد تشكلهای کارآمد، سامان دهی بازار، خودکفایی محصوالت 

اساسی، بهره وری عوامل تولید به ویژه آب و ...

دکتر آهون منش: �

اگر کشاورزی اقتصادی شود، خودبه خود بقیه مشكالت هم حل خواهد شد )چون که صد آید، نود هم 
پیش ما است(.

کشاورزی  بخش  در  تحول  اساسی  مؤلفه های  از  روستایی  فراگیر  توسعه  تقویت   :21 سؤال 
محسوب می شود، برای رفع این نقیضه و ترسیم جایگاه تشكیالتی برای رسیدن به این مهم چه 

پیشنهادی دارید؟

دکتر آهون منش: �

توسعه نزد افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد. مرحوم عظیمی که از برنامه ریزان ارشد نظام بود و به رحمت 
خدا رفته است در تعریف توسعه می گوید: بازسازی جامعه براساس اندیشه ها و بصیرت های تازه. این اندیشه ها 



35

تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر  
قسمت شانزدهم: گفت و گو با آقای دکتر علی آهون منش 

و بصیرت های تازه در دوران مدرن شامل علم باوری، انسان باوری و آینده باوری است. اما سازمان ملل متحد 
توسعه را ترکیبی از اکونومی، اکولوژی و سیاست می داند. بنابراین برای توسعه روستایی برمی گردیم به پاسخ 
قبلی من که یكی از شرایط الزم برای توسعه یافتگی را »سرمایه انسانی، نرخ سواد و میانگین سنی افراد« 
دانسته بودم. اگر سرمایه های انسانی ما در روستا توسعه یابد، تحول در بخش کشاورزی هم اتفاق خواهد افتاد.

سؤال22: مهاجرت های بی رویه و گسترش حاشیه نشینی که ناشی از کمبود درآمد در مناطق 
محروم و روستایی است از موضوعات مهم و بحرانی کشور است. نقش بخش کشاورزی در کاهش 

و کنترل این بحران را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر آهون منش: �

مهاجرت های بی رویه معلول فقر و بیكاری در روستاست. اگر این دو پدیده به نوعی حذف شوند مهاجرت 
به شهرها قطع و حتی مهاجرت معكوس هم ممكن است اتفاق بیفتد. همه این مسائل در اقتصادی شدن 

کشاورزی نهفته  است.
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سؤال 23: وزارت جهاد کشاورزی قبل از انقالب چهار وزارتخانه و بعد از انقالب دو وزارتخانه 
بوده است. آیا ادغام این وزارتخانه ها به صالح بخش بوده است یا خیر؟ لطفًا نظرتان را بیان 

فرمایید.

دکتر آهون منش: �

تجربه ها  نتایج  از  هرگز  و  کارهای جدید هستند  تجربه کردن  در حال  دائماً  توسعه  درحال  کشورهای 
بهره گیری الزم را نمی کنند. برای پاسخ، شما را به کتاب کوچكی با عنوان سیر تطورات کشاورزی در ایران 
نهاد  یک  سازندگی  من، جهاد  عقیده  به  دارد.  وجود  تحقیقات  سازمان  اسناد  مرکز  در  که  می دهم  ارجاع 
انقالبی بود مانند سایر نهادها. هیچ لزومی به وزارتخانه شدن آن وجود نداشت، اما وقتی وزارتخانه شد، در 
چارچوب مقررات گیر کرد و به تدریج گرفتار بوروکراسی اداری شد و به صورت موازی با وزارت کشاورزی 
به رقابت پرداخت و به دلیل انقالبی بودن مرتب، هل من مزید سر می داد و باالخره هم مسئوالن به این 
نتیجه رسیدند که دو وزارت برای یک موضوع واحد معنایی ندارد و آنها را در هم ادغام کردند. اینكه قبل از 
پیروزی انقالب اسالمی چهار وزارتخانه بود هم دالیل خاص خود را دارد که در این مصاحبه نمی گنجد. شما 
به کشورهای توسعه یافته جهان نگاه کنید )ژاپن، استرالیا، آمریكا، کانادا، و ...( علی رغم کشاورزی توسعه یافته 
وزارتخانه هایی کوچک و جمع وجور دارند. توسعه یافتگی کشاورزی به تعدد و بزرگی و کوچكی وزارتخانه ها 

نیست، بلكه به »توسعه منابع انسانی« و قبول »خصوصی سازی واقعی« بستگی دارد.
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به  مبتال  و مشكالت  کمتر حالل مسائل  و  تئوری محور  بیشتر  دانشگاه های کشور  سؤال24: 
کشور می باشند. جدا از افزایش بی رویه مراکز دانشگاهی و آموزشی مرتبط با حرفه کشاورزی در 
کشور، فارغ التحصیالن نیز اندک توان عملی داشته و نقش عینی در تحول و حرکت از کشاورزی 
سنتی به کشاورزی علمی ایفا نمی کنند. در دوران مسئولیت تان چه تمهیداتی برای رفع این 

مشكل اندیشیدید و چه پیشنهادی برای اصالح وضع موجود دارید؟

دکتر آهون منش: �

باید بین تربیت افراد به منظور »انجام امور علمی« و »مهارت آموزی برای انجام کارهای اجرایی« در بخش 
کشاورزی تفاوت قائل شد. در این مورد می توانیم به وضعیت تحصیلی در مقاطع مختلف در کشور آلمان 
توجه کنیم. در سطوح تحصیلی کارشناسی و کاردانی، دانشجو هم در مزرعه کار می کند و هم درس می خواند، 
ولی برای فراگیری علم برای استادی دانشگاه یا تحقیقات، دانشجو اصاًل کاری با مزرعه ندارد. فارغ التحصیالن 
به طعنه  )بعضی کشاورزان  بدهند  یاد  ندارند  قبول  را  آنان  به کشاورزانی که  را  باید چه چیزی  کشاورزی 
می گویند آقای مهندس دانه گندم و جو را از هم تشخیص نمی دهد(. تحول و حرکت از کشاورزی سنتی به 
کشاورزی علمی، چه ارتباطی با فارغ التحصیالن بخش دارد. این کار، برنامه ریزی در سطوح باالی مملكت را 
می طلبد. اما در پاسخ به اینكه خودم چه کار کرده ام همانطور که قباًل هم گفتم در مغان دوره های عملی در 

بخش های متفاوت را راه انداختیم که تجربه موفقی بود.
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سؤال2۵: اگر بخواهید کشوری را به عنوان الگو برای توسعه کشاورزی مثال بزنید، چه کشوری 
را پیشنهاد می کنید؟

دکتر آهون منش: �

کشورها شرایط متفاوت و اکوسیستم های متفاوت دارند. ممكن است کشوری در یک اقلیم خاص ادعای 
رهبری در کشاورزی را داشته باشد ولی باید به شرایط محیطی آن کشور هم توجه نمود. شاید بتوانم به کشور 

هلند اشاره کنم که بهره وری بسیار باالیی از منابع دارد.

سؤال 2۶: در زمان مسئولیت جنابعالی چه بخش هایی با توجه بیشتر و چه بخش هایی با توجه 
کمتر مواجه بودند. آیا دلیل خاصی برای اعمال این دیدگاه داشتند؟

دکتر آهون منش: �

قباًل هم توضیح داده ام بخش »تحقیقات« قادر مطلق بود و به بخش های ترویج و آموزش کمتر رسیدگی 
می شد. دلیل این مسئله ساختاری بود. شاید تجمیع این سه بخش ناهمگن و غیرهمجوش به صالح نبود. ولی 
در برنامه ریزی  در ستاد وزارتی هر سه به هم چسبانیده شده بودند بدون اینكه به ساختار استانی آن ها توجه 
شود و تغییرات الزم ایجاد گردد. شاید اگر با دید اولیه آقای دکتر کالنتری، معاونت آموزش و ترویج و معاونت 

تحقیقات به صورت جداگانه شكل می گرفتند بهتر بود.






