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مقدمه  �

تاریـخ ماننـد آینـه ای اسـت که با نشـان دادن گذشـته، حرکـت به جلو و آینـده را آسـان تر و کم هزینه تـر می کند. 
از ایـن رو هـدف اصلـی تاریـخ، نـه شـناخت گذشـته، بلکـه درک بهتر زمـان حال اسـت. کشـاورزی نیـز از مقوله هایی 
اسـت کـه تاریخـی کهن داشـته و باید از این پیشـینه، تجربیات، و دانش سـنتی نهفتـه در آن برای آینـده درس گرفت. 
کشـاورزی در طـی تاریـخ در ایجـاد مدنیـت و تشـکیل تمدن ها نقش مهمـي داشـته و بی توجهی بـه آن در مقاطعي از 
تاریـخ زمینه سـاز اضمحـالل تمدن ها شـده اسـت. بشـر از بیـش از ده هزار سـال قبل برای به دسـت آوردن غذا شـروع 
بـه کشـت گیاهـان و پـرورش حیوانـات کرد و ایـن کار را کشـاورزی نامیـد و از آن زمان تا کنون کشـاورزی دسـتخوش 
تغییـرات زیـادی شـد و چهـار نسـل تحت عنوان کشـاورزی 1، 2، 3 و 4 را طی کرده اسـت. کشـاورزی نسـل 1 از 10 تا 
12 هزار سـال قبل شـروع و تا قرن نوزدهم ادامه داشـت، در این دوره کشـاورزی اساسـاً با کار بدنی زیاد انجام می شـد و 
ریشـه در روش های سـنتی داشـت. کشـاورزی نسـل 2 در قرن نوزدهم و هم زمان با انقالب صنعتي آغاز شـد؛ انقالبی 
کـه بـر همـۀ جنبه هـای زندگی انسـان تأثیر عمیقی گذاشـت و در ایـن میان، کشـاورزی نیز دسـتخوش تغییرات جدی 
شـد. مهم تریـن تأثیـر انقـالب صنعتـی، کاربرد گسـتردۀ ماشـین آالت و نهاده هایـی مانند کود، سـم و بذور اصالح شـده 
در کشـاورزی بـود و بـه دلیـل پیامدهای زیسـت محیطی حاصل از مصـرف نهاده هـا، آلودگی آب و خـاک و از بین رفتن 
تنـوع زیسـتی و تهدیـد سـالمت انسـان و دیگر موجودات، انسـان بـه فکر نوعی از کشـاورزی افتـاد که آن را کشـاورزی 
پایـدار نامیـد. بـه دنبـال ایـن تفکر و پیشـرفت های به وجـود آمـده، موضوع کشـاورزی دقیق باعنوان کشـاورزی نسـل 
3 مطرح شـد و اسـتفاده بهتر و بهره ورانه تـر از نهـاده و همچنیـن کیفیت و سـالمت محصوالت، بسـیار مـورد توجه قرار 
گرفـت. از اوایـل سـال 2010 پیشـرفت فن آوری هایـي ماننـد حسـگرها، ریزپردازنده هـا، ارتباطـات سـلولي پهن بانـد، 
سیسـتم هاي مبتنـي بـر رایانـش ابري و تجزیـه و تحلیل کالن داده ها باعث رشـد فزاینده اي در کشـاورزی دقیق شـد و 
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با ورود هوش مصنوعي و ارتباطات ماشـین به ماشـین نظیر اینترنت اشـیا از اوایل سـال 2014  کشـاورزي نسـل 4 تحت 
عنوان کشـاورزی هوشـمند مطرح گردید.

بـا مـروری بـر تاریـخ کشـاورزی جهـان و انطبـاق آن بـا کشـاورزی ایـران، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه هـر چنـد 
کشـاورزی ایـران عمدتـاً در نسـل دوم و در حال حرکت به سـمت نسـل سـوم اسـت، ولی هنـوز نمونه هایی از کشـاورزی 
نسـل اول نیـز به طـور محـدود و کم رنـگ در برخـی از روسـتاهای ایـران یافـت می شـود. در خصـوص کشـاورزی نسـل 
چهـارم هنـوز دنیـا در ابتـدای راه اسـت و در ایـران نیـز عالقمنـدی به حرکـت در این مسـیر دیده می شـود و نمونه هایی 
از هوشمند سـازی در سـامانه های آبیـاری و یـا صنایـع پـرورش دام، طیور و آبزیـان را نیز در بخش هایی از کشـور میتوان 

مشـاهده کرد.
علـی رغـم مطالـب فـوق، متأسـفانه کشـاورزی ایران بـر خالف بسـیاری از رشـته ها، هنـوز از تاریخ مدونـی برخوردار 
نیسـت. البتـه برخـی از محققـان و عالقمنـدان بـرای تاریخ نگاری کشـاورزی ایـران تالش هـای فراوانی کرده انـد، ولی از 
آنجـا کـه ایران کشـوری با پیشـینه ای غنی اسـت و یکـی از مراکز مهـم پیدایش کشـاورزی جهان نیز محسوب می شـود، 
آنچـه تـا کنـون انجام شـده بخش کوچکی از این تاریخ اسـت و شایسـته اسـت که در آینـده، تاریخ کشـاورزی ایران بیش 

از پیـش مـورد توجه قـرار گیرد. 
 مجموعـه حاضـر به منظـور کمـک بـه ثبـت برخی از تجربیات 50 سـال گذشـته و مـرور بر مقطـع کوتاهـی از تاریخ 
کشـاورزی ایران طراحی شـده اسـت. در این مجموعه سـعی شـده اسـت تجارب و نقطه نظرات چند گروه از صاحب نظران 
بخـش کشـاورزی کشـور شـامل وزرای کشـاورزی، برخـی از رؤسـای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع طبیعـی و محیط 
زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی و تعـدادی از صاحب نظـران دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی بخـش کشـاورزی به صورت 
مکتـوب یـا در قالـب مصاحبـه حضـوری اخـذ شـود. شـایان ذکر اسـت کـه بدین منظـور، از همـه وزرای کشـاورزی بعد 
 از انقـالب اسـالمی دعـوت بـه عمـل آمـد و خوشـبختانه بـا اسـتقبال اکثریـت آنها مواجـه شـد. از بین این شـخصیت ها، 
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جنـاب آقـای دکتـر صـادق خلیلیـان بـه دلیـل مکتوب سـازی تجربیـات در قالـب کتابـی کـه در دسـت تدویـن اسـت، 
عالقمنـدان را بـه مطالعـه ایـن مجموعـه ارزشـمند کـه بـه زودی در اختیـار قـرار خواهـد گرفـت، راهنمایـی کردنـد.

ایـن مجموعـه، هـم بـه صـورت یـک کتاب جامـع )کـه در آن همـه نظـرات صاحب نظـران تجمیع خواهد شـد( و هم 
بـه صـورت تک نگاشـت )کـه در آن نظـرات هر یـک از صاحب نظران به صـورت جداگانه وجـود دارد( چاپ و روی سـایت 
تـاالر ترویـج کشـاورزی نیـز بارگـذاری خواهد شـد. امیدواریـم که این حرکـت کوچک بتوانـد آیندگان و عالقمنـدان را با 
بخشـی از دیدگاه هـای بزرگانـی کـه در ایـن مجموعـه، نظرات ارزشـمند خـود را در اختیار قرار دادند آشـنا کنـد و از این 
تجـارب گرانبهـا و نظـرات راهبـردی برای تحـول آینده کشـاورزی ایران به عنـوان ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـتفاده شـود.

از همـه بزرگوارانـی کـه مـا را در مراحـل مختلـف تدوین ایـن مجموعـه همراهی کردند به ویژه دوسـتان در مؤسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و حـوزه مشـاوران وزیر کـه نام آنها در فهرسـت زیر آمـده بسیار سپاسـگزاریم.

آقـای دکتـر سـید کریـم موسـوی )قائم مقـام و معـاون اداری و مالـی(؛ آقای مهندس جمشـید پیشـکار )مدیـر حوزه 
ریاسـت(؛ سـرکار خانـم مهنـاز نصرالهـی )مدیـر روابـط عمومـی(؛ آقـای محمـود نـوری )مسـئول دفتـر مشـاوران وزیر(؛ 
سـرکار خانـم شـیوا پارسـانیک )رئیـس گـروه رسـانه هـای ترویجـی(؛ آقای فتـح الـه بهرامی )کارشـناس مسـئول گروه 
رسـانه های ترویجی(؛ سـرکار خانـم افسـانه شایسـته )هماهنگـی حـوزه نوشـتاری(؛ آقای سـینا مقدمی )مسـئول رایانه و 
فـن آوری اطالعـات(؛ خانـم شـهره حکیمـی )تنظیـم متـن گفـت و گو(؛ خانـم زهـره آقاجانـی )ویراسـتار(؛ آقایـان بهزاد 
عموجعفـری و محمـد روسـتائی )تصویربـرداران(؛ آقای مهـدی سـاروقی )مسـئول فنی(؛ آقـای مهدی فیروزیـار )عکاس(؛ 

آقایـان ایمـان میـروردی زاده و مهـدی طائرپـور )امـور هماهنگی(؛ آقـای محمـود کاشـانی )حمل و نقل(.

کمیته تدوین تاریخ شفاهي کشاورزي ایران
اسکندر زند، مهدی خلج، علی اکبر مؤیدی، خداکرم جاللی، سید کریم موسوی و علیرضا سید اسحاقی
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دکتر خلج:  �
بسـم اهلل الرحمن الرحیم. آقـای دکتـر! خیلی خوشـحالیم که امـروز در خدمت حضرتعالی هسـتیم. در این 
جمـع جنابعالـی معـروف حضـور همـه هسـتید اما طبـق روال و مختصـر و مفید جنـاب آقای دکتـر عمادی 
را معرفـی می کنـم. جنـاب آقـای دکتر عمـادی فعالیت های خـود را در بخش کشـاورزی از ابتدای تشـکیل 
جهاد سـازندگی شـروع کردند. تحصیالت ایشـان در مقطع لیسـانس در دانشـگاه شـیراز، فوق لیسـانس در 
دانشـگاه تهـران و دکتـری سیسـتم های کشـاورزی از دانشـگاه سـیدنی اسـترالیا اسـت. بعـد از بازگشـت به 
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ایـران فعالیت هـای علمـی، تحقیقـی، آموزشـی و اجرایـی زیـادی در قسـمت های مختلف داشـتند و یکی از 
مسـئولیت های اصلـی ایشـان معاونـت پژوهشـی مرکـز تحقیقات روسـتایی بوده اسـت. هم زمـان در بعضی 
از دانشـگاه ها تدریـس می کردنـد و نهایتـاً از سـال 1375 به مـدت 8 سـال معاونـت وزارت جهاد کشـاورزی 
را بـه عهـده داشـتند. در ایـن مـدت تحـوالت جدی در سـاختار سیسـتم آمـوزش و ترویج کشـاورزی ایجاد 
کردنـد و در سـال 1384 نشـان بین المللـی بهـره وری را در بخش کشـاورزی از سـازمان بهره وری آسـیایی 
APO از دسـت رئیس جمهـور دریافـت کردنـد. پایان نامـه دکتـری ایشـان به عنـوان پژوهـش برتـر انتخاب 

شـده اسـت و به عنـوان محقـق نمونـه کشـاورزی مورد تشـویق و تأییـد قـرار گرفته انـد. آقای دکتر سـپس 
هشـت سـال مشـاور سـازمان های بین المللـی در بازسـازی افغانسـتان و مشـاور وزیـر جهـاد کشـاورزی و 
سـفیر دائـم کشـورمان در فائـو بوده انـد. در دوران حضـور در فائـو مسـئولیت برخـی از کمیته هـا را برعهده 
داشـتند و تمرکز فعالیت های ایشـان روی سیسـتم ها، توسـعه روسـتایی، دیجیتال کردن سیسـتم اطالعات 

کشـاورزی و هوشمندسـازی بخش کشـاورزی بوده اسـت.
آقـای دکتـر عمـادی فـردی روان و چشـمه ای جوشـان بـرای ارائـه نظـرات و بیـان تجـارب و انتقـال 
دیدگاه هایشـان بـه دیگـران اسـت. مجموعه اطالعـات و تجارب ملـی و بین المللی جناب آقـای دکتر عمادی 
وجـه تمایـز ایشـان از دیگـر مسـئوالن بـود کـه سـبب شـد بـرای مصاحبه تاریـخ شـفاهی کشـاورزی ایران 
دعـوت شـوند. روال مصاحبـه ایـن اسـت که ابتدا ایشـان نظرات شـان را بیان کنند سـپس پرسـش و پاسـخ 

شـروع می شـود. جنـاب آقـای دکتـر در خدمت شـما هسـتیم. 
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دکتر عمادی:  �
مـن اول تشـکر کنـم از شـما و آقای دکتـر زند و ابتکار خوبـی که برای ثبت تاریخ شـفاهی کشـاورزی به 
کار بردیـد، چـون متأسـفانه مـا در کشـور این مشـکل را داریم و در بخش کشـاورزی این مشـکل را مضاعف 
داریـم کـه وضـع حـال را براسـاس تجـارب گذشـته تحلیـل نمی کنیم. لـذا از وضـع آینده هـم پیش  بینی و 
درک صحیحـی نداریـم کـه علـت اصلـی آن بی اطالعی از تاریخ اسـت. بخشـی از ایـن تاریخ، تاریخ شـفاهی 
اسـت چـون بخـش خیلـی محـدودی از رویدادهایـی کـه اتفـاق افتـاده را در قالب کتـاب و نشـریه و گزارش 
می خوانیـم امـا بیـش از 80% تاریـخ تحـوالت، تحوالتـی اسـت کـه افـراد در سـازمان ها و مؤسسـات دارند و 

ثبـت می کننـد تـا آینـدگان از آن به عنوان چـراغ راه اسـتفاده کنند.
از دوسـتانی کـه ایـن ابتـکار خـوب را بـه کار بردنـد و بـرای جمـع آوری تجارب گذشـته وقت گذاشـتند 
تـا چـراغ راهـی بـرای آینـده شـود سپاسـگزارم و امیـدوارم که ایـن بحث هـا و گفت وگوهـا از حـوزه معرفی 
فـردی بیـرون باشـد و بیش تـر به نقطه نظرهـا و دیدگاه هـا و بینش های مختلف در بحث توسـعه کشـاورزی 
بپـردازد و بـه ثبـت بخشـی از تاریخ کشـاورزی به خصـوص تاریخ تحـوالت کشـاورزی پـس از انقالب بخش 

کشـاورزی کمـک کند.

دکتر خلج:  �
لطفـاً از چگونگـی ورودتـان بـه حـوزه کشـاورزی اعـم از فعالیت هـای علمـی، تحقیقاتـی و مدیریتـی و 

مقـداری هـم از سـابقه قبـل از ورود بـه حـوزه کشـاورزی بفرماییـد. 
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دکتر عمادی:  �
مـن متولـد 1339 هسـتم یعنـی در آسـتانه60 سـالگی، ولـی تا به حـال دوبار بازنشسـته شـدم! و همین 

امـر کمـک کـرده تا بازنگری جدی نسـبت به گذشـته داشـته باشـم.
مـن از سـال 58 و از بـدو تشـکیل جهـاد سـازندگی فعالیـت عملـی خـودم را آغـاز کـردم. شـاید یکـی 
از شـانس های عمـده ای کـه مـا داشـتیم ایـن اسـت کـه تحصیل مـان از ابتـدا بـا فعالیـت و اشـتغال مان و 
تحـوالت سیاسـی کشـور و انقـالب اسـالمی گره خـورده اسـت. به نظر خـودم این شـاید یکـی از چالش ها و 
شـانس های اساسـی اسـت کـه در زندگـی تحصیلـی و شـغلی داشـته ام. کمـک کرد کـه بتوانم بیـن تئوری 
نظـری و تجربـه عملـی یک رابطه منطقـی برقرار کنم. من قبل از انقالب در رشـته کشـاورزی وارد دانشـگاه 
شـدم. شـاید یـک سـال بیش تـر نگذشـته بـود کـه انقـالب و بعـد از آن انقـالب فرهنگی شـد. بسته شـدن 
دانشـگاه بـرای مـا فرصتـی طالیـی بـود که به عنـوان یک فـرد طبقه متوسـط شـهری به روسـتا برویـم. به 

محروم تریـن بخـش روسـتایی اسـتان فـارس منطقه کربـال رفتم.
طـی یک سـال و نیـم فعالیـت به عنـوان مسـئول هیئـت هفـت نفـره مجبـور بـودم کـه تمـام مبانـی و 
مفاهیـم و تعاریـف و مشـکالت کشـاورزی را از روسـتایی ها بشـنوم، زیـرا بیش تر از یک سـال درس رسـمی 
مهندسـی کشـاورزی را نخوانـده بـودم کـه بـا واقعیـت روبـه رو شـدم کـه بـا آن چیـزی کـه در دانشـگاه 
درس می دادنـد بسـیار متفـاوت بـود. به عنـوان یـک شـاگرد ضمـن اینکـه بـا روسـتایی ها کار می کردیـم 
متوجه شـدیم کـه چقـدر جهان بینـی روسـتایی از آن جهان بینـی کـه مـا در دانشـگاه ها به صـورت نظری 
مطـرح می کنیـم متفـاوت اسـت و ایـن انگیزه ای شـد که بعد از سـه سـال کار کـه در مقطع روسـتا، بخش، 
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شهرسـتان، و اسـتان، بـرای آموزش شـوراهای روسـتایی به دفتـر مرکزی جهاد سـازندگی بروم. تـا آن زمان 
بیـش از بیسـت هـزار دفتر در روسـتاها تشـکیل شـده بود. درسـی کـه در آن مقطع فـرا گرفتـم آن بود که 
مشـارکت، آمـوزش، و توانمندسـازی منابع انسـانی نقشـی اساسـی در توسـعه بـازی می کننـد. در واقع هیچ 
مقطـع تحصیلـی دانشـگاهی مـن نبـود که بـا کار هماهنگ و تلفیق نشـده باشـد و این هر دو بـا هم عجین و 

بافته شـدند.
همیـن امـر باعـث شـد که نه بـه دام تئوری محـض بیفتم و نه بـه دام روزمرگـی اجرایـی و تجربی؛ یعنی 
آن چیـزی کـه انجـام می شـده را بـه عنـوان یـک کار تلقی کنم و خوشـنود باشـم یـا آنچه را کـه می خوانم 
به عنـوان دانـش و علـم تلقی کنم. همیشـه سـعی کـرده ام بیـن اینها پیونـد سـاختاری ایجاد کنـم و تجربه 
را بـا کار پژوهشـی ترکیـب کنـم. البتـه همان طـور که اشـاره کـردم، ورود من به بخـش کشـاورزی از حوزه 
مسـائل زمیـن و زمیـن داری شـروع شـد و بعد تشـکیل شـوراهای روسـتایی، سـپس وارد بخـش تخصصی و 
سـخت  افزاری کشـاورزی شـدم یعنی از ابتدا از دریچه اجتماعی انسـانی وارد بخش کشـاورزی شـدم و بعد 
از بازگشـایی دانشـگاه، در رشـته علوم دامی در دانشـگاه شـیراز تحصیالتم را ادامه دادم. سـطح علمی و قوی 
دانشـگاه شـیراز و فشـار جدی باعث شـد که به مبانی تئوری و تخصصی مسـائل کشـاورزی آشـنا شـویم در 
عیـن حـال مشـغول بـه کار و مسـئولیتی در جهاد بودم. بعد از لیسـانس به حـوزه کار اجرایـی و مدیریتی در 
سـطح شهرسـتان رفتـم و پس از یکسـال برای فوق لیسـانس کشـاورزی به دانشـگاه تهران آمـدم. در همان 
حـال مسـئول آمـوزش و توانمندسـازی تعاونی های روسـتایی جهاد سـازندگی و سـپس مدیر عامل شـرکت 
بـذر اسـتقالل بـودم کـه مسـئول تأمین تمـام بذر مـورد نیاز جهاد سـازندگی بـود. لذا بـه حـوزه تعاونی ها، 
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تجـارت و بـا بخـش خصوصی نیز آشـنا شـدیم تـا اینکـه در کنکور سراسـری اعزام بـه خارج قبول شـدم. از 
سـال 1369 بـرای دکتـری به اسـترالیا رفتم تا در رشـته سیسـتم های کشـاورزی و توسـعه روسـتایی ادامه 
تحصیـل دهـم. ایـن شـاید بهتریـن فرصـت زندگـی ام بـود تـا بتوانم بـرای تلفیـق تجـارب عملی بـا تئوری 

سیسـتم ها و فـارغ از هـر گونـه دل مشـغولی دیگر تمرکز جـدی کنم.
همیشـه به دنبـال چارچوبـی جدیـد و نظـری بـودم تـا بـا آن تمـام مسـائل و دشـواری ها و پیچیدگی ها 
تلفیـق کـرده و راه  بـا روش Action research و متدلوژی هـای پیشـرفته  قالـب تفکـر سیسـتمی  را در 
خروجـی بـرای اقـدام عملـی پیـدا کنـم. باالخـره وزارت علـوم را راضـی کـردم کـه موضـوع تحقیقـم را در 
ایـران انتخاب کنـم. موضـوع پایان نامـه بهبـود رابطه بیـن دولت، مـردم و منابـع طبیعی از طریـق کارکردن 
بـا عشـایر و جنگل نشـینان شـمال ایـران بـود کـه یـک Action research یعنـی نـه تنهـا یک تز بـود بلکه 
بـه یـک پـروژه توسـعه ای بیـن ایـران و دانشـگاه اسـترالیا تبدیل شـد و عماًل باعث شـد کـه ما در سـازمان 
جنگل هـا و مراتـع الگـوی جدیـدی را بـرای بهبـود مراتـع و بهبـود شـرایط جنگل نشـینان شـمال از طریق 
مشـارکت های مردمـی و مشـارکت مسـتقیم مـردم در فرایند مدیریـت منابع ابـداع کنیم تا بـه نحو دیگری 
مسـائل را ببینیم و با دخالت دادن مردم محلی و مسـئوالن اجرایی، آنها را دعوت کنیم که مسـائل مشـترک 
را جـور دیگـری ببیننـد و به شـیوه دیگـر و از زاویه دیگـری، موقعیت هایی را بـرای تغییر ایجـاد کنند. بیش 

از پنـج مقالـه از ایـن فراینـد تألیـف شـد و پایان نامـه دکتـری نیز به عنـوان پژوهـش برتـر انتخاب گردید.
در سـال1374 بالفاصلـه پـس از دفـاع از پایان نامه دکتری به ایران بازگشـتم و به عنوان معاون پژوهشـی 
مرکـز تحقیقـات روسـتایی مشـغول بـه کار شـدم. دو سـال بعـد از برگشـتن بـود کـه وزیـر وقـت، مهندس 
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سـعیدی کیا، از مـن خواسـتند به عنـوان معـاون وزیـر در امور ترویـج مشـارکت های مردمی به مـدت چهار 
سـال فعالیـت کنـم. بعـد از ادغام جهاد و کشـاورزی نیـز در وزارتخانه جدید بـه عنوان معاون تا سـال1384 
انجـام وظیفـه کـردم. در طول 8 سـال کـه درجایگاه معاونـت وزیر بودم سـعی کردم همـان مباحث نظری و 
عملـی تئـوری و تجربـه را ترکیـب کنم و با یک طرح نو و شـیوه نویـن فعالیت ها و سیاسـت ها را تنظیم کنم.

بـه هـر حـال بـرای خود مـن ایـن چالـش بزرگتریـن و بهترین نعمـت الهی بوده اسـت تـا بتوانـم از آن، 
آنچـه کـه بـه درد واقعیـت می خـورد را درک کنـم و در صحنـه عمل بـرای تغییـر واقعیت ها اسـتفاده کنم. 
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تـا آنکـه در پاییـز سـال1384 طـی دعوتی، بـرای یک دوره مشـاوره کوتـاه به افغانسـتان رفتم کـه نهایتاً به 
یک دوره هشـت سـاله تبدیل شـد. در بازسـازی افغانسـتان4 سـال در حوزه توسـعه روسـتایی و 4 سـال هم 
در حـوزه کشـاورزی به عنوان مشـاور ارشـد و مشـاور رئیـس جمهور آنجا بـرای تغییر سیسـتم های مدیریت 
بـا سـازمان های بین المللـی و آژانس هـای توسـعه مثـلJAICA, DFID, FAO,WFP  فعالیـت کـردم. در 
ایـن مـدت موفـق بـه طراحـی و تأسـیس و راه انـدازی اولیـن مرکـز تحقیقات توسـعه روسـتایی این کشـور 
موسـوم به AIRD شـدم و در بخش کشـاورزی هم سیسـتم های اجرایی و تحقیقات این کشـور را بازسـازی 
کـردم. در ایـن مـدت مقاالت متعددی به زبان فارسـی و انگلیسـی منتشـر کـردم و در سـال1393 مجدد به 

ایران بازگشـتم.
در سـال 1393 به عنـوان مشـاور تکنولـوژی و فنـاوری وزیـر انتخـاب شـدم و سـعی کـردم در این مدت 
هـم مـدل ترویـج را کـه قبـاًل در زمان معاونـت اجرا کـرده بودیم بهبود، بازسـازی و اصالح کنـم که به خوبی 
انجـام شـد و مسـتندات آن منتشـر گردیـد. در زمینه همکاری های فنـی و سـرمایه گذاری خارجی در بخش 
کشـاورزی ایـران سـعی کردیـم از چیـن و آمریـکا سـرمایه و تکنولـوژی بیاوریم و هـم به دعوت دانشـگاهای 
معتبـر آمریـکا یـک بازدیـد از دانشـگاه های این کشـور داشـتم و تفاهم نامه هایی امضا شـد تا بتوانیـم با آنها 
هـم ارتباطـات علمی نزدیک داشـته باشـیم که متأسـفانه با مسـائل تحریـم و تعلیق برجام بـه نتیجه دلخواه 
نرسـید. نهایتـاً 3 سـال پیـش به عنـوان نماینـده دائـم ایـران در آژانس های سـازمان ملل عازم رم شـدم. در 
آنجـا هـم سـعی کـردم از تجـارب عملی و از آخریـن پیشـرفت ها و مباحث نظری اسـتفاده کنم کـه تأثیرات 

جدی به همراه داشـته اسـت.
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اگـر بخواهـم جمع بنـدی کنـم، اوالً مـن از سـه دریچـه پژوهش، آمـوزش و اقـدام وارد حوزه کشـاورزی 
شـده ام و ثانیـاً در ایـن 40 سـال سـعی کـردم هیـچ وقـت از حوزه موضوعی که کشـاورزی و توسـعه روسـتا 
اسـت خـارج نشـوم. ثالثـاً همواره سـعی کـرده ام حـوزه تجربه و عمـل و نظریه پـردازی را با هم ادغـام کنم و 
به صـورت مـدام نتیجـه کار و نظریه پـردازی ام را در قالـب مقـاالت و کتب فارسـی و انگلیسـی منتشـر کنم. 
ایـن خالصـه ای بـود از اینکـه چگونـه وارد حـوزه شـدم و بـه چـه نحوی این سـیکل با سـه فاز تغییـر کرد و 

االن در خدمت شـما دوسـتان هسـتم.

دکتر زند:  �
سـالم و خـوش آمـد عـرض می کنـم خدمت جنـاب آقـای دکتـر عمـادی و تشـکر از اینکه دعـوت ما را 
پذیرفتنـد. بـه ترتیـب سـؤاالت را مطـرح می کنیـم، لطفـاً در خصـوص مهم تریـن و موفق تریـن اقداماتـی 
کـه در زمینـه توسـعه بخـش کشـاورزی چـه در ایـران و چـه در خـارج از ایـران در طـی مـدت مسـئولیت 

داشـتید، بفرمایید.

دکتر عمادی:  �
البتـه اگـر موفقیتـی هسـت آن را مدیـون تقدیـر و تدبیـر الهـی و همدلـی همـکاران خـود و کار تیمـی 
می دانـم و بخشـی از آن را هـم از جدیـت و پیگیـری. امـا اگـر بخواهم به طـور خالصه دسـتاوردهای عینی و 

برنامـه ای را بیـان کنـم، بایـد بـه دسـتاوردهای مقطـع هشت سـاله معاونت اشـاره کنم.
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1- مهم تریـن و شـاید اثرگذارتریـن اقـدام مـا تحـول نظـام ترویـج و آمـوزش کشـاورزی ایـران و یکی از 
مهم تریـن ارکان ایـن نظـام »طرح سـربازان سـازندگی« بـود. همان طور کـه می دانید بر اسـاس اصل 147 
قانـون اساسـي دولـت بایـد در زمـان صلـح از افـراد و تجهیـزات فنـي ارتـش در کارهـاي امـدادي، آموزش، 
تولیـدي و جهـاد سـازندگي اسـتفاده کنـد. بر این اسـاس، طرح سـربازان سـازندگي را با رویکرد اسـتفاده از 
دانـش و تخصـص مشـموالن فارغ  التحصیل رشـته کشـاورزي در بهبـود و افزایش کّمي و کیفـي محصوالت و 

همچنیـن انتقـال یافته هـا بـه بهره بـرداران طراحـی و پیگیـری کردیم و بـه اجـرا در آوردیم.
تاکنون این طرح توانسـته اسـت هزاران لیسـانس کشـاورزی را برای دوران سـربازی به بخش کشـاورزی 
هدایـت کنـد. بـا کمـک ایـن طـرح توانسـتیم هـزاران فارغ التحصیـل را بـه مناطـق روسـتایی دور افتـاده 
بفرسـتیم و ایـن کمـک زیـادی بـه بخش کشـاورزی کرد که نیروی انسـانی جـوان و جدید را بگیـرد و هم به 
جوانـان کمـک کـرد کـه بتواننـد واقعیت هـای زندگـی را ببیننـد و هم کمک اساسـی کـرد که بعـد از اتمام 

درس شـان بـا توجـه به آشـنایی کـه بـا واقعیت ها پیـدا می کردنـد بتوانند شـغلی پیـدا کنند.
2-دومیـن کار، خصوصی سـازی بخـش ترویـج بـود. سـعی کردیـم بـا خصوصی سـازی ترویـج از طـرق 
مختلـف، مـردم و بهره بـرداران را وارد سـیکل ترویج کشـاورزی کنیم. شـرکت های مشـاوره را ایجـاد کرده و 
خصوصی سـازی را توسـعه دادیـم. هم اکنـون صدهـا شـرکت مشـاوره وجـود دارد ثابـت شـد کـه ایـن کار 

است. شـدنی 
3- فعالیـت مهـم دیگـر در دوران هشت سـاله، تقویـت تشـکل های مردمـی و سـازمان های مردم نهـاد 
»سـمن ها« در بخش کشـاورزی بود در آن 8 سـال شـاید ده ها تشـکل غیر دولتی ایجاد کردیم. تشـکیل و 
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تأسـیس صنـف کشـاورزی بـرای اولیـن بـار در تاریـخ کشـاورزی ایـران یـک تحول عظیـم بـود. همان طور 
کـه می دانیـد در نیـم قـرن اخیـر و با تحـوالت توسـعه ای در ایران هیچ گاه شـغل کشـاورزی و شـاغالن این 
بخـش به عنـوان یـک صنـف به رسـمیت شـناخته نمی شـدند. تقویت تشـکل های حرفـه ای و ایجاد تشـکل 
انجمـن کشـاورزان خبـره و تقویـت نظـام مهندسـی بخش کشـاورزی نیـز از دیگـر اقداماتی بود کـه در این 

دوران انجام شـد.
4-تأسـیس صنـدوق بیمـه بازنشسـتگی کشـاورزان و عشـایر کشـور. ایـن کار بـا کمـک وزیر وقـت کار و 
امـور اجتماعـی و حمایـت مجلس شـورای اسـالمی بـه نتیجه رسـید. هم اکنون بیـش از یک میلیـون نفر از 

کشـاورزان و عشـایر کشـور تحت پوشـش این صندوق هسـتند.
5- سـاماندهی و تشـکیل مراکـز خدمات کشـاورزی به عنوان حلقه اتصـال وزارتخانه و کشـاورزان. پس از 
ادغـام وزرات کشـاورزی و جهـاد سـازندگی، مراکز خدمات کشـاورزی در وزارت کشـاورزی ایجاد شـده بود و 
مراکـز دهسـتان جهـاد سـازندگی به صـورت نیمه فعال بودنـد بنابراین دسترسـی وزارت جهاد کشـاورزی به 
زارعیـن کـه اسـاس هـر گونـه تغییـر در بخش کشـاورزی بود عماًل بسـیار ضعیف شـده بـود. با سـاماندهی 
کلیـه مراکـز و تبدیـل آنهـا به زانـوی ارتباطـی وزارتخانه و کشـاورزان تحـول جـدی در کارآمـدی وزارتخانه 
جدیـد ایجـاد گردیـد و ایـن کار از مهم تریـن اقدامـات در بهره گیـری از فضاهـا و مراکـز دولتـی در مناطـق 

روسـتایی بود.
6- طـرح تحـول در نظـام دانـش کشـاورزی و سیسـتم ترویـج از مهم تریـن اقداماتـی بـود کـه بـا کمک 
مشـاوره ای فائـو در ایـن دوران انجـام شـد. ایـن طـرح جامع شـامل چندین پروژه بـود که به صـورت فراگیر 

نظـام دانـش و ترویـج کشـاورزی را احیا و بازسـازی نمود.
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7-تحـول در سـاختار و تشـکیالت وزارت جهاد کشـاورزی به نحـوی که معاونت ترویج به صورت مسـتقل 
امـا مرتبـط بـا بخـش تحقیـق و آموزش عمـل نمایـد که شـاید یکـی از اصالحات سـاختاری جهـت تقویت 

بخـش ترویج کشـاورزی بود.
بـا ایـن اقدامـات و تحـول در سـاختار ترویج و نظـام دانش و مهارت کشـاورزی موفق شـدیم بهـره وری و 
ارتبـاط وزارتخانـه بـا بخـش کشـاورزی را در چنـد سـال تغییـر دهیـم و نشـان داد کـه ایـن جایـگاه و 
مسـتقل کردن ترویـج و تمرکـز سـرمایه گذاری روی ترویـج می توانـد آن حلقـه گمشـده ارتبـاط دانشـگاه و 
مـردم، و دولـت و مـردم را تأمیـن کنـد و اگـر ایـن حلقه تکمیـل شـود در آن زمـان تحقیقات و آمـوزش هم 
می تواننـد نقـش خودشـان را به خوبـی انجـام دهند و تا زمانی که دسـت کشـاورز در دسـت محقـق و دولت 
نباشـد طبعـاً هیـچ ارتبـاط و انتقـال دانـش و مهارتی انجام نمی شـود. ایـن یکـی از فعالیت هـای مثبتی بود 
کـه مـن فکـر می کنـم علی رغم اینکـه بعـد از چندین سـال و تغییر دولت، سـاختار تشـکیالتی عوض شـد 
ولـی ایـن بـاور بـرای همـه ثابت شـد که اگر مـا یک ترویـج موفق داشـته باشـیم، ترویجی که دسترسـی به 
کشـاورز را فراهـم می کنـد انتقـال دانـش، انتقـال مهارت و انتقـال بینش صحیح کـه اصلی ترین مسـئله در 

حـوزه توسـعه کشـاورزی اسـت را امکان پذیـر می کند.
8- یکـی دیگـر از کارهـای موفـق، توجـه و بهبـود عنصـر بهـره وری در وزارتخانـه بـود. پـس از ادغـام 
دو وزارتخانـه و بـا حمایـت سـازمان بهـره وری، ایـن حقیـر مسـئولیت کمیتـه بهـره وری و ارتقـاء بهره  وری 
وزارتخانـه را برعهـده داشـتم. سـازمان بهره وری آسـیایی موسـوم به APO نیـز در این زمینـه کمک مؤثری 
بـه ارتقـاء بهـره وری وزارتخانـه نمـود. به نظـرم توانسـتیم مسـئله بهـره وری کـه یک کلمـه مطلوب بـود را 
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بـه یـک عمـل و به یـک فرمـول تبدیل کنیـم و بـا شـاخص های بهـره وری واحدهـای مختلـف وزارتخانه را 
مـورد سـنجش قـرار دهیـم، رقابـت مثبـت ایجاد کنیـم و با آمـوزش توانمندسـازی کنیـم و بتوانیـم در یک 
دوره 4 سـاله رقـم بهـره وری وزارتخانـه و بخـش کشـاورزی را بهبـود دهیـم. ژاپنی هـا هـم ایـن موضـوع را 
ارزیابـی و بررسـی کردنـد و پـس از چهـار سـال تالش سـازمان بهـره وری آسـیایی در سـال 1383بـا اهداء 
مـدال بین المللـی بهـره وری، ایـن موفقیـت را مـورد تقدیـر قـرار دادنـد که توسـط رئیـس جمهور بـه بنده 

گردید. اهـدا 
اگر بخواهم به طور خالصه دسـتاوردهای دوران هشـت سـاله کار خارج از ایران به خصوص در افغانسـتان 

را مـرور کنـم می توانـم به چند مورد اشـاره کنم:
1- در دورانـی کـه مشـاور ارشـد وزیـر توسـعه روسـتایی ایـن کشـور بـودم طراحـی، تأسـیس و ایجـاد 
انسـتیتوی بین المللی توسـعه روسـتایی افغانسـتان )AIRD( اولین دسـتاورد در دو سـال اول اقامت در این 
کشـور و همکاری با سـازمان های بین المللی بود. این انسـتیتو پس از دو سـال تأسـیس شـد و بعد از دوازده 
سـال کـه از تأسـیس آن می گـذرد خوشـبختانه صدهـا کارشـناس افغانـی را تربیت کـرده و آمـوزش داده و 

دوره هـای بین المللـی متعـددی برگـزار کرده و انتشـارات فراوانی داشـته اسـت. 
2- در چنـد سـالی کـه به عنـوان مشـاور ارشـد وزیـر کشـاورزی ایـن کشـور فعالیـت کـردم در تحول و 
نوسـازی و بهبود وضعیت نیروی انسـانی وزرات کشـاورزی این کشـور در چند حوزه فعالیت داشـتم و تحول 
نظـام دانـش و ترویـج آن کشـور را بهبود داده و نظـام تحقیق آن را اصالح کردم. صندوق توسـعه کشـاورزی 

را برایشـان طراحـی کـردم و کل سیسـتم برنامه ریـزی وزارتخانه را نوسـازی کردم. 
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باالخـره و پـس از یـک دوره بیمـاری یکسـاله و معالجـه در خـارج از کشـور در سـال 1392 بـه ایـران 
بازگشـتم کـه مصـادف شـد بـا تغییر دولـت در ایـران و بـا وزارت آقای حجتـی؛ که به عنوان مشـاور ایشـان 
در امـر تحـول تکنولـوژی و تغییـر به منظـور توسـعه و بهبـود بهـره وری در کشـاورزی به صـورت پاره وقت و 
تقریبـاً داوطلبانـه شـروع بـه فعالیت کـردم. در این دوران نیزسـعی کردیم به روش های مختلف و با اسـتفاده 
از تجـارب دیگـر کشـورها پروژه هایـی را دنبـال کنیـم. همـکاری فنـی و علمـی با چیـن که از سـال 1393 
آغـاز گردیـد بـه مـن کمک کـرد تا بتوانـم از تجـارب ذی قیمـت آنها اسـتفاده کنم نـه فقـط از تکنولوژی و 

ابزارشـان و تـا یـک حـدی آن را به ایـران بیاورم. 
در سـال 1396مسـئولیت سـفارت و نمایندگـی ایـران در سـازمان خواربـار جهانـی فائـو از سـوی وزیـر 
وقـت آقـای مهنـدس حجتـی مطرح شـد کـه پس از یکسـال عـازم رم شـدم. در مدت کم تر از سـه سـال و 
بعـد از دوران فتـرت ارتبـاط بـا ایـن سـازمان فعالیت بسـیار فشـرده ای داشـتم. در آن زمان، بـرای اولین بار 
ریاسـت کمیتـه فنـی ایـن سـازمان موسـوم به COAG بـا رأي کلیـه اعضا بـه ایـران واگذار شـد. همچنین 
قائم مقامـی کمیتـه برنامه ریـزی PC فائـو کـه مهم تریـن کمیتـه تصمیم سـاز در فائـو اسـت و گزارشـگری 
کمیتـه جهانـی غـذا )CFS( بـا تمـام مخالفت هـای آمریکا به ایـران واگذار شـد. عضویت در شـورای اجرایی 
برنامـه جهانـی غـذا )WFP( از مواردی بود که باعث شـد پس از سـال ها نقش و سـهم ایـران در فائو افزایش 
چشـمگیر یابـد و پتانسـیل اثرگـذاری ایران در هر دو سـازمان جهانی به شـکل فزاینده ای ارتقـا یابد. ناگفته 
نمانـد تمـام ایـن موفقیت هـا در شـرایطی بـود کـه ایران تحـت تأثیـر سـخت ترین تحریم هـای اقتصادی و 
فشـارهای سیاسـی به سـر می بـرد و دفتر نمایندگـی حتی اجـازه دریافت و انتقال پـول از ایران را نداشـته و 
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فشـار سیاسـی زیادی از سـوی آمریـکا برای بایکوت ایـران در تمامـی محافل و مراحل تصمیم سـازی اعمال 
می شـد. نقـش بسـیار فعـال حقیـر در تعییـن ریاسـت جدید فائـو و حمایـت جـدی از کاندیداتوری کشـور 
چیـن نیـز بسـیار تأثیرگـذار بـود. البتـه ناگفتـه نماند ایـن مأموریت کوتـاه که بـا ناهماهنگی های سـازمانی 
نیـز بـه پایـان رسـید متأسـفانه ادامه دار نشـد. ایـن دوران کوتاه بـرای خود مـن در حوزه یادگیـری و تجربه 
شـخصی بسـیار پـر بـار و درس آمـوز بـود. در ایـن مـدت گزارش هـا و مقـاالت و کتـب متعـددی نوشـته به 
انگلیسـی و فارسـی منتشـر کردم که انتشـار آنها در ایران و خارج از کشـور بسـیار تأثیرگذار بوده و می تواند 

تاحـدی شـرح اقدامـات و فعالیت ها را بیـان کند.
این چکیده و خالصه ای بود از آنچه که در این سه دهه فعالیت انجام شده است. 

دکتر مؤیدی:  �
آقـای دکتـر! خیلـی افتخـار می کنیم به حضـور جنابعالـی در خانه خودتـان، آموزش و ترویج کشـاورزی. 
ایـن یـک فرصـت طالیـی اسـت کـه در خدمـت شـما باشـیم و از تجـارب بسـیار گرانقـدر و ارزنـده شـما 
اسـتفاده کنیم. حضـور جنابعالـی را بایـد بـه همـه همـکاران آموزشـی و ترویجی کشـور تبریک گفـت. قطعاً 
ایـن برنامـه کـه پیـاده شـود همـه بـا اشـتیاق ایـن مطالـب را خواهنـد خواند. بـا ایـن همه مسـئولیت های 
سـنگین در حوزه پژوهشـی به عنوان معاون پژوهشـی مرکز توسـعه روسـتایی و کارهای آموزشـی ـ ترویجی، 
لطفـاً یـک مقـداری موضـوع را بازتـر کنید کـه چطور توانسـتید ایـن رابطه سـازمانی بین تحقیـق، آموزش، 
ترویـج و اجـرا را بـا هـم برقـرار کنید؟ قطعـاً دوران شـما یـک دوران طالیی بـرای ترویج بوده اسـت. من در 
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آن زمـان مدیـر آمـوزش و ترویـج خراسـان بـودم تجربه هـا و رهنمودهای شـما خیلـی می تواند بـه وضعیت 
کنونـی مـا کمـک کند. خواهشـمند اسـت توضیـح بفرمایید کـه چطور ایـن روابط دشـوار را ایجـاد کردید و 

قطعـاً ایـن رابطه هـا باعث شـده اسـت کـه اثربخشـی کارهـای آموزشـی و ترویجی افزایـش یابد.

دکتر عمادی:  �
بخشـی از ایـن قضیـه را همان طـور کـه گفتـم مدیون شـرایط و مقتضیـات زمانـی و مکانـی می دانم که 
مـا در آن قـرار داشـتیم. یعنـی واقعـاً شـرایط زمانـی و مکانـی مسـاعد بـود. تیـم و همـکاران خوبـی کـه ما 
داشـتیم از جملـه جنابعالـی و خیلی از دوسـتان دیگر؛ و اینکه سـعی کردیـم محیطی ایجاد کنیـم که رقابت 
 AKIS (agriculture knowledge information system) منفی بین سـه عنصر سیسـتم دانش و یـا همـان
ایجاد نشـود. چـون مـا سـربازان یک تیم هسـتیم و هدفمان هم یکی اسـت که بتوانیم مشـکالت کشـاورزان 
را بشناسـیم و  بهتریـن دسـتاوردها، نوآوری هـا، دانـش و بینـش جدید را کـه می تواند مشـکالت آنها را حل 
کنـد  بـه کشـاورزان منتقـل کنیـم. کشـاورزانی کـه در خـط مقـدم  تولید هسـتند. یعنـی ما سـعی کردیم 
ایـن بـاور را بیـن همـه دوسـتان ایجـاد کنیم کـه از ایـن رقابت منفـی بین تحقیـق، ترویج و آموزش دسـت 
بردارنـد و بپذیریـم کـه همـه اعضـای یـک تیمـی هسـتیم کـه باید سـرباز خـط مقدم که کشـاورز اسـت را 
یـاری کنیـم. مـا اعتقاد داشـتیم که اوالً در جمع باید دوسـتی و صداقـت و صمیمیت باشـد و دوم اینکه همه 
بپذیریـم کـه بایـد در خدمت کشـاورزان و بهبـود زندگی آنها و ارتقاء تولید کشـاورزی باشـیم. سـعی کردیم 
کـه یـک رابطـه ارگانـی بیـن همـه برقـرار شـود و بپذیریـم کـه نـه محقـق و نـه مـروج هیـچ کـدام از اینها 
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محـور نیسـتند و همـه اینهـا حلقه هـا و اجـزا یک سیسـتم هسـتند. ایجـاد ایـن تفکر قطعـاً وقت زیـادی را 
به خـود اختصـاص داد. بخشـی بـا صحبت کردن، بخشـی با موعظه،  بخشـی با سـمینار، و بخشـی بـا کارگاه 
آموزشـی و حتـی سـفرهای آموزشـی میسـر شـد. بـه یـاد دارم زمانی حداقـل هر ماه یک نشسـت داشـتیم 
بـه ایـن دلیـل کـه بـاور ذهنـی دوسـتان را تغییـر دهیـم. به خصوص بـاور ذهنـی مروجـان چـون مروجان 
خودشـان را مظلـوم می دانسـتند و اگـر کاری هـم می کردنـد سـعی می کردنـد ایـن ظلـم را مطـرح کننـد 
در صورتـی کـه بـه اعتقـاد مـن ایـن ظلم به سیسـتم و کشـاورز بود نـه ظلمی که توسـط تحقیـق و ترویج و 

آموزش انجام شـده باشـد. 
بنابرایـن یـک بحـث، تغییـر نگـرش و بـاور ذهنی دوسـتان بود که مـا همه سـربازان یک کارزار هسـتیم. 



تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر 
           قسمت ششم: گفت و گو با آقای دکتر محمد حسین عمادی

27

مـن بـه یـاد دارم در بسـیاری مـوارد به عنوان محقق بـا مروجان صحبت می کـردم انتقاد می کـردم و هر گاه 
بـا محققـان هـم صحبـت می کـردم انتقـاد می کـردم؛ و از یک طـرف هم بـه هر دو طـرف تأکیـد می کردم 
کـه مـا همـه سـربازان لشـگری هسـتیم کـه خـط مقـدم مـا کشـاورزان هسـتند و بایـد به دنبـال شـناخت 
مشـکالت و موانـع سیسـتم تولیـد برویـم کـه کشـاورز را محـدود سـاخته اسـت. گفت وگـو بـا کشـاورزان و 
شـناخت مشـکل، اصلی ترین حلقه گمشـده بود و کماکان هسـت که متأسـفانه کم تر به آن توجه می شـود. 
بـه هـر حـال ما سـعی کردیم ایـن رقابت منفـی را کاهش دهیـم و با معاونت هـای مربوطه سـعی می کردیم 
بـا صمیمیـت صحبـت کنیـم و ارتباطات مان با صمیمیت باشـد کـه ارتباط منفـی ایجاد نشـود و دیگر اینکه 

دسـتورالعمل ها و شـیوه نامه ها و عملکـرد را تغییـر دادیم.
همان طـور کـه در قسـمت قبـل گفتم ارتباط ارگانی ما با کشـاورز بسـیار ضعیف شـده اسـت به خصوص 
پـس از ادغـام دو وزارتخانـه. جهـاد یک سـری مراکز داشـت و وزارت کشـاورزی هم یک سـری مراکز دیگر، 
کـه اینهـا در رقابـت کامـل بـا هم بودنـد ولی چیزی که در هر دو مشـترک بـود این بود که خانه روسـتایی و 
کشـاورز و محـل ارجـاع کشـاورز نبـود. فقـط یـک جایی بـود که مـا آنجـا به صـورت یک طرفه عـرض اندام 
می کردیـم و خودمـان را نشـان می دادیـم و عکـس می گرفتیـم و گـزارش می دادیـم بـدون اینکـه مشـکل 
کشـاورز را ببینیـم و آن را حـل کنیـم!  هـدف مـا ایـن بود که همیشـه ایـن تعامل باید دو سـویه باشـد زیرا 
ایـن یک مسـیر دوسـویه اسـت. ما مراکـز خدمات مان باید به نیاز کشـاورز، مشـکالت کشـاورز، اولویت های 
کشـاورز، موانـع و مسـائل آنهـا رو بیـاورد و نیـز دردها را مطـرح کند. شـما راه حل ها را می گویید. متأسـفانه 
تحقیـق و ترویـج و آموزش مـان و حتـی دانشـگاه های مان ایـن مشـکل را دارند که مسـئله و موضـوع را حل 
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مشـکل امـروز کشـاورز و آنچـه کـه در مزرعـه اسـت نمی بیننـد. بـه آنچه کـه تئوری هـا گفته انـد و آخرین 
نشـریات و مطالـب رو مـی آورد و می خواهـد ایـن را به زور بـه واقعیت تحمیـل کند. با تجربه و مطلع اسـت و 
فعالیت هـای زیـادی انجـام می دهـد امـا بـه نتیجـه نمی رسـد. مـا سـعی کردیـم در دورانی که شـرایط هم 
شـرایط مناسـبی بـود ایـن را انجـام دهیـم و کار دیگرمـان، مداخلـه دادن بخـش خصوصـی و مواجه کـردن 
دولتی هـا بـا مجریـان و زارعیـن و کشـاورزان چـه سـر مزرعـه و چـه در محـل کار و چـه در نشسـت ها و 

سـمینارها و گفت وگوهایـی کـه وزیر داشـت بود.

دکتر موسوی:  �
عـرض سـالم و ادب خدمـت آقـای دکتر عمـادی، خیلی خوشـحالیم که امـروز توفیقی نصیب مان شـده 
اسـت و در خدمـت جنابعالـی هسـتیم. بـه یـک دلیـل دیگـری هـم خـدا را شـاکرم، دو سـالی اسـت توفیق 
نصیبـم شـده اسـت و در مجموعه آمـوزش و ترویج و جایـی که بزرگانی ماننـد جنابعالی، خدمـت، مدیریت و 
راهبـری کردیـد همـکاری دارم. آقـای دکتر بخش کشـاورزی با مشـکالت و چالش های زیادی دسـت وپنجه 

نـرم می کنـد. از دیـدگاه جنابعالـی مهم تریـن چالـش بخش کشـاورزی ایـران در مقطع فعلی چیسـت؟ 

دکتر عمادی:  �
مـن هـم تشـکر می کنـم. هـر کـس از منظـر خـودش می توانـد واقعیت هـا را تحلیـل کند و ایـن منظر 
هـم برمی گـردد بـه اینکـه چـه جاهایـی را قبـاًل دیـده و چـه سیسـتم هایی را قبـاًل تحلیـل کـرده اسـت و 
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چـه شـناختی دارد. به نظـر مـن یـک مشـکل اساسـی بخش کشـاورزی ما این اسـت کـه هـدف و مأموریت 
اصلـی اش در سـایه ابهـام و بالتکلیفی اسـت. تـا تکلیف یک مقوله و موضوع را مشـخص نکنید و مسـئولیت و 
هـدف آن را تعییـن نکنیـد قطعـاً نمی توانیـد بـرای آن مأموریـت تعیین کنیـد و این بالتکلیفـی برمی گردد 
بـه بالتکلیفـی نظـام مـا در حوزه توسـعه و مسـیر آینـده. وقتی منافـع ملی یک کشـور تعریف شـود و در آن 
چارچـوب تعریـف امنیـت غذایی معنا شـود بالشـک مسـئولیت و مأموریت بخش کشـاورزی به دقـت معلوم 
خواهـد شـد و بـر مبنـای زمان بنـدی آن دسـتگاه یـا وزارتخانـه تکلیـف تعریف شـده و کّمی شـده خـود را 
می دانـد و در همیـن مسـیر حرکـت می کنـد. تا زمانی کـه چارچوب حرکتی شـما و اهـداف مجموعه بخش 
اقتصـادی و نظام ملی شـما روشـن نشـود تعییـن اهـداف و برنامه ریزی برای بخش کشـاورزی کار دشـواری 
اسـت. این یکی از مشـکالت بخش کشـاورزی ایران اسـت و شـاید اصلی ترین آن باشـد. نمی گویم فقط این 
اسـت. تـا شـما این بالتکلیفی را داشـته باشـید که ندانید کجـا می خواهید برویـد بهتریـن فن آوری ها نیز به 
یـاری شـما نمی آینـد. مثالـی بزنـم ما هنوز مشـکل داریم و اهـداف مبهم و کالنـی را مطـرح می کنیم بدون 
اینکـه به صـورت دقیـق و شـفاف آن را تفسـیر و معنـا کرده و بـا واقعیـات و آمار تطبیـق داده باشـیم. برخی 
مدت هاسـت خودکفایـی کامل در محصوالت کشـاورزی را مطـرح می کنند؛ برخی خود اتکایی و اسـتقالل و 
یـا تـاب آوری را بیـان می کننـد؛ برخـی حاکمیـت غذایی را عنـوان می کنند؛ تـا این سـو گیری ها به صورت 
کامـاًل دقیـق مطـرح نگردد و بـر پایه اطالعات دقیق اسـتوار نباشـد قطعاً نمی تـوان هدف دقیـق و مأموریت 
بخـش کشـاورزی کشـور را تعییـن کـرد. بدیهی اسـت کـه مبنا و مفهـوم دقیق و کّمـی آنها نیز بایـد تعریف 
شـود و بـه عـدد تبدیل شـود و تعریف واژگان مشـخص شـود که شـما در رابطه بـا اقتصاد جهـان و حصول و 



تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر 
           قسمت ششم: گفت و گو با آقای دکتر محمد حسین عمادی

30

دسترسـی بـه هـدف در بخـش کشـاورزی در مـورد هر کـدام از محصـوالت به کجـا می خواهید برسـید؟ به 
چـه زاویـه و چـه مرحلـه و مرتبـه ای می خواهید دسـت پیـدا کنید؟ وقتـی این مشـخص باشـد برنامه ریزی 
بخـش کشـاورزی هـر کـس در حـوزه و حریـم خـودش می توانـد تعییـن کنـد کـه من کجـا هسـتم و کجا 
می خواهـم بـروم. به همیـن دلیـل اسـت که در چهل سـال گذشـته صرفـاً به مفاهیـم و اهـداف کالنی چون 
خودکفایـی از طریـق افزایـش تولیـد یـا ارتقـا بهـره وری در تولیـد بـا فـن آوری نویـن اکتفا کرده ایـم بدون 
اینکـه بـه تمامـی ابعـاد و تبعـات آن بیندیشـیم. بـا ظهور اثـرات مخرب زیسـت محیطی در دو دهه گذشـته 
به خصـوص بـا کاهـش شـدید منابـع طبیعـی به ویـژه آب، حـال بـه مفاهیـم کلـی همچـون توسـعه پایدار 
کشـاورزی روی آورده ایـم بـدون اینکـه آن را به صـورت جامـع تعریف و تفسـیر کرده باشـیم. ادامه شـرایط 
بـه ایـن صـورت نمی شـود. باید بـرای  بخـش کشـاورزی برنامه ریزی کـرد. متأسـفانه تمـام زیربخش ها هم 
در بالتکلیفـی عمومـی بـه سـر می برند و هدفشـان این اسـت که صرفـاً مدرنیـزه کنند و آخریـن تکنولوژی 
جدیـد را بـه کار ببرنـد تـا تولیـد کّمـی و کیفـی بیش تر شـود؛ اما وقتی سیسـتماتیک و آمایشـی بـه قضیه 
نـگاه می کنیـم می بینـم کـه هیـچ کـس بـرای آینـده و عاقبـت آنچه می کنـد تحلیلی نـدارد. همـه زحمت 
می کشـند و تـالش می کننـد ولی کشـور بـه نتیجه دلخـواه نمی رسـد. البته من اعتقـاد دارم در کشـاورزی 
ایـران کارهـای زیـادی انجـام شـده، زحمات زیادی کشـیده شـده اسـت ولی به هیـچ وجه دسـتاوردهایمان 
بـا حجـم فعالیت هـای نفس گیـری کـه مـن در ایـن 40 سـال بـه یـاد دارم قابـل مقایسـه نیسـت. این یک 
مسـئله جـدی اسـت کـه بایـد بـرای آن به صـورت جـدی فکـر و برنامه ریـزی کـرد تـا از ایـن کلی گویـی و 
بالتکلیفـی در سـطح کالن بیـرون برویـم. البته می دانم بحث عمومی اسـت و فقط بحث کشـاورزی نیسـت. 
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ایـن بحـث در صنعـت و صنعـت خـودرو و خدمـات و در حـوزه دیجیتـال نیـز کمابیش مطـرح اسـت اما در 
بخـش کشـاورزی ایـن مشـکل خیلی بیش تر اسـت.

دکتر زند: �
آقـای دکتـر ایـن مشـکلی کـه شـما می فرماییـد، بیش تـر درون بخشـی یـا برون بخشـی اسـت یـا کل 

سیسـتم را در بـر می گیـرد؟



تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر 
           قسمت ششم: گفت و گو با آقای دکتر محمد حسین عمادی

32

دکتر عمادی:  �
سـؤال خیلـی خوبـی اسـت. اگـر بخواهـم تحلیل سیسـتمی کنـم این اسـت که زمانی که شـما مشـکل 
درون سیسـتمی داشـته باشـید هـر تقویـت برون سیسـتمی هـم مشـکل را حـل نمی کنـد و باعـث افزایش 
ضعـف درون  سیسـتمی می شـود. یعنـی بـه اعتقاد مـن بایـد برون گـرا و درون زا عمـل کنیم. بدیهی اسـت 
کـه اگـر مبانـی اندیشـه و متدلوژی تـان درسـت نباشـد با بهتریـن ابـزار و فـن آوری و بیش ترین تـالش نیز 
هیـچ گاه بـه نتیجـه نمی رسـید. روش شناسـی حصـول و نتیجـه متکی بـه شـرایط و واقعیت های آن کشـور 
اسـت. ایـن را بایـد دقیق تـر تعریـف کنیـم. اینکـه مـا می خواهیم یک کشـاورزی خـوب و مسـتقل و مقتدر 
داشـته باشـیم کافـی نیسـت. بایـد آن را در چارچوب منابـع و عوامل محدودکننده و در بسـتر زمـان و با افق 
بلندمـدت ببینیـم و اینکـه به عنـوان یـک درصـد جمعیـت جهـان در کجـا هسـتیم و می خواهیـم دقیقاً به 
کجـا و کـی و در چـه حـوزه ای و به چه نتایجی برسـیم و چـه امکاناتی می خواهیـم تا ایـن کار را انجام دهیم 
مهـم اسـت. چـون امکانات شـما بسـیار محدود اسـت بایـد اهـداف و آرمان ها را دقیـق و کّمـی تعیین کرد و 
نبایـد آرمان گرایانـه و یـا نوسـتالژیک بـه اهـداف توسـعه نگریسـت. از طرف دیگـر، اهداف بخش کشـاورزی 
زیرمجموعـه اهـداف توسـعه ملـی اسـت کـه می بایـد درون زا، یعنـی متکـی بـه مزیت هـا و منابـع داخلـی 
)انسـانی و طبیعـی( باشـد و برون گرا باشـد به شـکلی کـه واقعیت بـازار جهانـی را پذیرفتـه و آن را به عنوان 

یـک فرصـت تلقـی و بـا آن تعامل فعـال کند.
مـن اعتقـاد دارم کـه در سـطح کالن، اهـداف ملـی ما و توسـعه ملی مـا بایـد تاکتیک های خـود را مثل 
سـیبل کـه دایـره ای متحدالمرکـز اسـت تعریـف کنـد. در ایـن بخـش، حـوزه کشـاورزی سـهم و وظیفـه و 
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مسـئولیت و مأموریتـش تعریـف می شـود و بـه آن می گوینـد کـه بایـد از اینجـا به اینجا برسـی. متأسـفانه 
پـس از چهـار دهـه هنـوز به دقـت و به صـورت جامـع و بـر مبنـای واقعیت هـا و آمـار دقیـق هنـوز اهـداف 
کالن بخـش کشـاورزی تعریف نشـده اسـت. سـال ها هـدف، خودکفایـی بـود. خودکفایی یعنی هـر آنچه را 
کـه مـورد نیـاز اسـت بایـد در حـوزه جغرافیایـی خودتان تأمیـن کنید. ایـن کار بـا محدودیت هـای منابع و 
اقلیـم و فرصت هـای منطقـه ای و جهانـی نـه منطقـی اسـت و نـه امکان پذیـر! مگـر مـا در یـک جزیـره و یا 
کـره ای دیگـر زندگـی می کنیم. مـا می توانیـم خیلی چیزها را به کشـورهای همسـایه صـادر کنیم و خیلی 
چیزهایـی کـه در کشـور تولیـد می شـود به صـورت ارزان تر از کشـور دیگر بیاوریـم مثل بـذر و آب مجازی. 
بنابرایـن هـدف بایـد به صـورت تخصصـی و دقیق تعریف شـود. مـن فکر می کنـم مفاهیمی مثـل حاکمیت 
غذایـی و یـا خوداتکایـی پایـدار غذایـی مفاهیـم کامل تـری باشـد. تـا زمانی کـه جوهـره و  عناصـر اصلـی 
اهـداف و سـمت گیری های اساسـی مشـخص نشـود برنامه ریـزی در بخش کشـاورزی و تبعاً اجـرا در بخش 

کشـاورزی و تبعـاً اولویت هـای تحقیـق و آمـوزش و پژوهـش تـا ابـد در بالتکلیفی به سـر خواهنـد برد.

دکتر خلج:  �
جنـاب آقـای دکتـر، تحول کشـاورزی شـامل مؤلفه هایـی از جمله زیسـت محیطی، مشـارکت عمومی و 
جنبه هـای اجتماعـی، رقابتی کـردن و تولیـد اقتصـادی اسـت. بـه نظـر جنابعالـی چگونـه و بـا چـه روشـی 

می تـوان بـه آن جامـه عمل پوشـاند؟
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دکتر عمادی:  �
ایـن سـؤال شـما دقیقـاً برمی گردد به سـؤال قبلـی. در نظارت و در دولـت و در دسـتگاه های اجرایی یک 
طراحـی می کنیـم، یـک اجـرا می کنیـم و یک ارزیابـی می کنیـم. زمانی کـه می خواهیـم ارزیابـی کنیم به 
همـان شـاخصه ای احتیـاج داریم کـه روزی کـه برنامه ریزی کردیـم احتیاج داشـتیم؛ یعنی من بایـد دقیقاً 
در آئینـه تمـام  رخ ببینـم کـه اهدافم چـه بوده اسـت؟ چـه کاری انجـام داده ام؟ و فاصله بیـن اهدافم و آنچه 
کـه وضعیـت موجـود اسـت را تعریـف کنـم و شـاخص ها را هـم داشـته باشـم. همان طـور که عـرض کردم 
مـا در یـک ملغمـه ای از شـاخص ها به سـر می بریـم یعنی مـا عنصـر تولیـد و production را داریـم و عنصر 
productivity را هـم داریـم و ابـزار و شـاخص های پایـداری را هـم داریـم؛ اینهـا مراحـل و مراتـب دارند. ما 

قطعـاً و یقینـاً بایـد اینهـا را بـا هـم تلفیق کنیـم یعنی همـان مسـئله ای که قباًل خدمت شـما عـرض کردم 
تعریـف دقیـق اهدافـی کـه باید به آن برسـیم و ترکیب و تلفیـق اینها به نحـوی که با هم در تضـاد و تعارض 
نباشـند و مکمـل هم باشـند. این وظیفه سـتاد ملی اسـت که وظیفـه برنامه ریزی را به عهـده دارد و با همین 
شـاخص ها وظیفـه ارزیابـی را هـم به عهـده می گیـرد؛ یعنـی روزی کـه شـما نقشـه را دریافـت می کنیـد 
کـه حرکـت کنیـد نقشـه را بـا GPS می بینـد کـه چقدر از این مسـیر خـارج شـده اید و کجا تنـد رفته اید و 
بایـد جریمـه شـوید و کجـا کنـد رفته ایـد و کجـا بـه هـدف نرسـیدید. مـا زمانی کـه آن نقشـه را نداریـم و 
زمانـی کـه نقطـه A و B مشـخص نشـده اسـت و زمانـی کـه GPS نداریـم نمی توانیـم تعریف کنیـم. این به 
همـان سـؤال برمی گـردد کـه ارزیابـی را هم با مشـکل روبـه رو می کنـد. چیزی کـه می خواهـم بگویم این 
اسـت کـه در هـر حـال مسـئله پایـداری و مسـئله محیط زیسـت و رعایت ایـن مسـائل واقعیت هایی اسـت 
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کـه مـا چـه بخواهیـم و چـه نخواهیـم جـزو باورهـای مـردم و باورهـای جهانی شـده اسـت و مسـلماً باید به 
آن سـمت برویـم. آقـای دکتـر خودشـان می داننـد که مسـئله تنوع زیسـتی نـه در ایـران و بلکـه در جهان 
)البتـه ایـران مـا در بعضـی جاهـا( وضعیت وخیمی دارد، شـرایط جدی اسـت یعنـی حیات بشـریت در مرز 
خطـر اسـت. ایـن دیگـر تعـارف نیسـت، گرم شـدن کـره زمیـن شـعار نیسـت. همه مـا و بچه هـای کوچک 
هـم حسـش می کننـد. ببینیـد کـه گونه های گیاهـی در حال تغییر هسـتند رویـش گیاهی مـا و فصل های 
مـا. همـه اینهـا واقعیـت اسـت و دیگـر منتظـر اینکـه برای مـا از سـتاد تعییـن تکلیف کنند نیسـت. سـتاد 
آسـمانی و طبیعـت بـرای مـا تعییـن تکلیـف کرده اسـت که یـا بایـد خودتـان را منطبق کنید یـا باید روش 
زندگـی خـود را عـوض کنیـد. موضـوع ایـن اسـت که مـا بایـد در برنامه ریـزی تلفیقـی و عمومی به شـکل 
هارمونیـک عمـل کنیـم یعنـی دیگـر االن تنـوع زیسـتی ترمـز تولیـد و productivity نیسـت بلکـه باید به 
شـاخص تبدیل شـود. یـک زمـان اسـت که شـما بـا سـرعت 100 کیلومتـر در سـاعت می روید و یـک دفعه 
ترمـز می گیریـد و سـرعت را می بریـد بـه صفـر، ایـن روش ترمـز و گاز دیگـر جـواب نمی دهـد. مـا بایـد 
آن مقـداری بـه گاز فشـار بیاوریـم و ماشـین را بـا آن سـرعت برانیـم کـه موانـع آئرودینامیک هوا و مسـائل 
زیسـت محیطی و مسـائل تنـوع زیسـتی یـاری می کننـد؛ بـه این سـرعت می گوییم سـرعت متناسـب. برای 
توسـعه بایـد در سـطح کالن تصمیم گیـری شـود کـه ما بـا این منابـع و با ایـن وضعیت وخیمی کـه در آب 
داریـم و بـا ایـن وضعیـت وخیمـی که در مـورد مسـائل تنوع زیسـتی داریـم و امثال اینهـا و این قـدر هم به 
غـذا احتیـاج داریـم، بـا ایـن محدودیت هـا خیلـی جاهـا بایـد برویم سـراغ الگوهـای جدیـد. ما بایـد الگو و 
سیسـتم را عـوض کنیـم. یکـی از چیزهایـی که مـا در کشـاورزی و وزارتخانه با آن مشـکل داریم این اسـت 
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کـه چارچـوب ذهنـی و بخـش مفهومـی و ادراکی کشـاورزی باید به سیسـتم غذایی تبدیل شـود. مـا وزارت 
کشـاورزی نیسـتیم ما وزارت کشـاورزان هسـتیم که این وزارت کشـاورزان قرار اسـت سیسـتم غذایی کشور 
را تأمیـن کنـد. یعنـی امنیـت غذایـی کشـور را تضمیـن کند. با ایـن مفهوم اسـاس برنامه و اسـاس تکلیف و 
مأموریت هـای مـا عوض می شـود. کشـاورزی مـا دسـت کشـاورزان مـا اسـت. ما هـر کاری کـه می خواهیم 
بکنیـم بایـد بـا کشـاورزمان هماهنـگ کنیم زیرا او اسـت کـه 99 درصـد منابـع را در اختیار دارد و نقشـه و 
ایـده و مفهـوم و چارچـوب اجرایـی از ماسـت. مـا مسـئول امنیـت غذایی کشـور هسـتیم. امنیـت غذایی به 
معنـای غـذای کافـی و سـالم برای همه اسـت و اینکه این غذای سـالم و کافی و بهداشـتی و غذایـی که مورد 
نیـاز بـدن اسـت نسـل آینـده را از غـذا و فضـا و محیط محروم نکند. اینکه شـما پشـت ماشـین بنشـینید یا 
اینکـه پشـت تراکتـور و تختـه گاز هـم بروید بـا هم متفاوت اسـت. شـما باید بدانید کـه این تراکتـور چقدر 
آلودگـی ایجـاد می کنـد و چقـدر خاک را فشـرده می کند و چقدر انسـان ها را ممکن اسـت بکشـد. بعد یک 
سـرعت متناسـبی را انتخـاب کنیـد کـه هم غـذا و امنیـت غذایـی را تأمین کند و هـم بتوانـد مأموریت های 

آن بخـش دولـت را در برگیرد.
در واقـع ایـن تعادل سـازی و مفهوم سـازی کار سـاده ای نیسـت. اولیـن شـرط آن، داشـتن یـک دیـدگاه 
سیسـتماتیک و یـک دیـدگاه جامـع اسـت کـه همه کارشناسـان شـرکت کننـد و طـرح نـو در اندازند. مسـئله ما 
ایـن اسـت کـه مـا با روش هـای قدیمی شـیوه های جدیـد را طراحی کنیـم. حتماً نباید طـرح نـو دراندازیم یعنی 
طـرح نـو رفتـن بـه سـمت الگوهـای جهانی تغذیه اسـت. بایـد نظـام غذایی و سیسـتم غذایی اساسـاً تغییـر کند. 
اگـر غـذا تغییـر نکنـد هر چقدر به بخش کشـاورزی فشـار بیاورید تا غـذای بیش تـری تولید کند فایـده ای ندارد. 
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دکتر زند:  �
آقـای دکتـر بـه موضوع مهمـی اشـاره کردید کـه پیش زمینه ایـن تحول، تدوین و ترسـیم مـدل امنیت 
غذایـی اسـت. بـا توجـه به تجـارب جهانی که شـما خصوصاً در طـی دوره مسـئولیت در فائو کسـب کردید، 
مسـئوالن امنیـت غذایـی در دنیـا کـدام دسـتگاه ها هسـتند؟ مـن در بعضـی از کشـورها کـه رفتـه ام مثل 
ترکیـه، وزارت کشـاورزی و غـذا و کشـوری ماننـد هلنـد وزارت کشـاورزی و کیفیـت غـذا دارنـد. در کشـور 
خودمـان امنیـت غذایـی یـک بعدش تولیـد، بعد دیگـرش تجارت، یـک بعد آن الگـوی مصـرف، و بعد دیگر 
آن آب اسـت که در وزارتخانه های متعدد پخش شـده اسـت. اگر قرار باشـد کشـور در مقوله امنیت غذایی 
بـه یـک اجمـاع برسـد، آیـا الگویی که بعضـی از کشـورها آن را در یـک وزارتخانه جمـع کرده انـد را توصیه 

می کنیـد یـا مـدل دیگـری را پیشـنهاد می دهید؟

دکتر عمادی:  �
مـن فکـر می کنـم خاطرتـان باشـد حتـی مـن مقالـه ای نوشـتم راجـع به همیـن قضیه نـه بـرای ایران 
بلکـه بـرای چند کشـور دیگر که ایران شـاید دومین کشـور باشـد که اولویـت دارد. ما االن بـه وزارت امنیت 

غذایـی احتیـاج داریـم، بـه دالیلـی کـه خدمت تان عـرض می کنـم و بخشـی از آن را خود شـما فرمودید.
در دوران کوویـد19 ایـن قضیـه خیلـی جدی شـده اسـت یعنـی االن دوتا از کشـورها شـروع کرده اند به 
تغییـر وزارتخانـه بـه وزارتخانـه امنیت غذایـی نه وزارت غـذا. دالیلی که ما بـرای این در ایـران داریم متعدد 
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اسـت. اول از همـه مـا ادعایـی کـه در این 40 سـال گذشـته داشـتیم همـه اش خودکفایی و امنیـت غذایی 
بـوده اسـت پـس از نظـر قانون اساسـی کـه در آن صریح هـم آمده اسـت این وظیفـه را داریم یعنـی تأمین 

امنیـت غذایی بـر عهده دولت اسـت.
دومین مسـئله این اسـت که ما به دلیل سـمت گیری کشـورمان در این 40 سـال گذشـته در تعارض و 
درگیـری بـا ابرقدرت هـا، به خصـوص آمریـکا بوده ایـم. تحریمـی کـه مـا االن داریـم تحریمـی اسـت کـه 
کـره شـمالی هـم بـه ایـن شـدت تحریم نشـده اسـت. بنابرایـن در یک محیطی هسـتیم کـه از بیـرون ما را 

می بندنـد و ایـن وارد حـوزه غذایـی هم خواهد شـد.
مسـئله سـوم، ایـن بحـث پاندمـی و همه گیـری اسـت ایـن بحثـی کـه ایجاد شـده اسـت به همـه ثابت 
کـرد کـه دسترسـی آزاد بـه منابـع جهانـی نخواهیـم داشـت. االن کشـورها بـه طور جـدی به فکـر بازبینی 
سیاسـت های ملـی خـود در بخـش غذا و کشـاورزی هسـتند. در شـرایط فعلـی، در بحث پاندمـی و تحریم و 
تغییـرات اقلیمـی و به خصـوص در زمینـه آب شـرایط خاصـی ایجـاد شـده اسـت کـه امنیـت غذایـی بـه 
مهم تریـن مسـئله مـا در چنـد سـال آینـده تبدیـل خواهد شـد. ما یـک متولـی بـرای برنامه ریـزی امنیت 
غذایـی احتیـاج داریـم. شـاید مـا نمی توانیـم اینهـا را در یـک وزارتخانـه جمـع کنیـم غـذا، آب، منابـع و 
محیط زیسـت، امکانـات، انـرژی، صـادرات و واردات و... بـرای اینهـا مـا بـه یـک متولـی احتیاج داریـم که به 
شـکل هارمونیـک برنامه ریـزی کند و ایـن را تنظیم کند. االن امنیـت غذایی به این درجه از اهمیت رسـیده 
اسـت کـه مـا بایـد متفکرانـی داشـته باشـیم کـه اول، امنیـت غذایـی را بازتعریـف و مدیریت کننـد. امنیت 
غذایـی تعریفـش فـرق می کنـد بـا اینکـه مـا غـذا داریم؛ نـه ما باید غـذا بـرای همه آحـاد جامعه بـه میزان 



تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر 
           قسمت ششم: گفت و گو با آقای دکتر محمد حسین عمادی

39

کافـی و بـه تناسـب و بـا سـالمت و حفظ آینده داشـته باشـیم. این تعریف بسـیار پیچیده اسـت. این نیسـت 
کـه فقـط در سـیلوها غـذا داشـته باشـیم در بنادر کشـتی ها لنگـر انداختـه باشـند. اینجـا accessibility و 
affordability را بایـد تعریـف شـود.  affordability یعنـی تـوان اقتصـاد یعنـی فرد توان خریـد محصول را 
داشـته باشـد. شـما مرغ را داریـد ولی پولـش را ندارید و نمی توانید بخریـد؛ این امنیت غذایی نیسـت. حوزه 

اقتصـاد هـم بـه ایـن قضیـه اضافه می شـود و فقط بحـث صـادرات و واردات نیسـت.

دکتر خلج:  �
آقـای دکتـر خیلـی متشـکر. حضرتعالـی بـه مؤلفه هـای امنیـت غذایـی، یعنـی غـذای در دسـترس و 
دسترسـی بـه غـذا به خوبـی اشـاره کردیـد. پیشـنهاد جنابعالـی وزارت امنیـت غذایـی و پیشـنهاد جنـاب 
آقای دکتـر زنـد وزارت کشـاورزی و غـذا، یـا وزارت کشـاورزی و کیفیـت غـذا بـود. بحث ما همین اسـت که 
شـاید یـک دسـتگاه واحـد نتوانـد بـه دلیل جنبه هـای مختلفی کـه تأمیـن امنیت غذایـی دارد، مسـئولیت 
آن را به عهـده گیـرد ولـی حتمـاً وجـود یـک سـتاد ملـی مقتدر کـه مصوبـات الزم االجرا داشـته باشـد و به 
میـزان سـهم و نقـش حقیقـی که هر دسـتگاه دارد، بـه آن توجه کند می توانـد وضعیت بهتـری را رقم بزند. 
به عـالوه بایـد بـه سـالمت غـذا خیلی توجـه شـود و در گفتمان سـازی ها مـورد توجه کافـی قرار گیـرد. لذا 
وزارت جهـاد کشـاورزی در حلقه هـای متعـدد قبـل از کاشـت محصـوالت زراعی و باغـی تا بعد از برداشـت 
نقـش پـر رنگـی ایفـا می کنـد و سـازمان دامپزشـکی کشـور در زنجیـره از مزرعـه تـا عرضـه فراورده هـای 
دامـی و شـیالتی، نقـش منحصر به فـردی دارد و وزارت بهداشـت در حلقه آخر ایفای نقـش می کند. معموالً 
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فـراورده خـام اگـر غیر سـالم تولیـد شـود با هر سیسـتم فـراوری نمی تـوان آن را سالم سـازی کرد. لـذا باید 
ایـن واقعیـت را پذیرفـت و بـرای تحقق تولید محصول سـالم، نقـش برنامه و سـامانه های نظارتی و پایشـی و 
در مجمـوع حلقه هـای تولیـد را مورد توجه ویژه قرار داد. به عنوان کسـی که در سـازمان دامپزشـکی کشـور 
شـاغل بـوده ام، معتقدم اساسـاً باید سـالمت غذا را در درون وزارت کشـاورزی تعریف و جسـتجو کـرد. اخیراً 
ابالغیـه از طـرف معاون اول رئیس جمهور ابالغ شـده اسـت که هرچه سـریعتر همه ارگان هـای زیرمجموعه 
سـالمت غـذا در یـک دسـتگاه تجمیـع شـود. حـاال چـه اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد معلوم نیسـت ولـی باید 
حسـاس بـود و اطالع رسـانی کـرد. لـذا بـا عنایت بـه عرایضم و عـالوه بر ضرورت تشـکیل یک سـتاد ملی در 
ارتبـاط بـا وزارت کشـاورزی و غـذا )کـه مفهـوم غذا بـه معنای تولید و سـالمت محصـوالت اسـت( و با توجه 

بـه تجـارب و آشـنایی شـما بـا دیدگاه هـای بین المللـی آیـا این ابالغیـه قابل تحقق اسـت؟ 
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دکتر عمادی:  �

تئـوری یـک بحـث اسـت و تجربـه کـه در جهـان مطرح می شـود یک بحـث دیگـر. همان طور که شـما 
فرمودیـد اوالً تهدیدهـای غذایـی روز بـه روز بیش تـر می شـود یعنـی سـالمت غـذا 10 یا 20 سـال پیش با 
امـروز مفهومـش و خصوصـاً بعـد از آمـدن کوویـد19 به شـدت تغییر کـرده اسـت و پیچیدگـی بیماری ها و 
تنـوع بیماری هـا و جهانی شـدن و ارتباطـات باعث شـده اسـت که غـذا هم غذا باشـد و هم بال. مسـئله دیگر 
ایـن اسـت کـه بخـش عمـده ای از ایـن کنتـرل از دسـت دولت هـا خارج شـده اسـت زیرا بخـش خصوصی 

االن در دنیـا حاکـم بـر مسـئله امنیت غذا اسـت. 
مسـئله دوم، بحـث این اسـت که نمی توانید سـاختار تشـکیالت وزارتخانه را متولی همه امـور کنید. این 
برمی گـردد بـه هنـر بازسـازی و بازبینـی و بازآفرینـی نظام مدیریـت؛ به همین دلیـل هم در دنیا بـا توجه به 
ایـن بحـث کوویـد کـه االن روزی دو سـاعت کار می کنیم تمـام اروپا به این نتیجه رسـیده اند کـه باید نظام 
مدیریـت را تغییـر داد. االن ایـن بحـث یـک بحث جدی اسـت که مـا باید سـازوکار مدیریت سـالمت غذا را 
بازسـازی کنیـم. امـا اینکـه بگوییـم به این یا آن بدهیدش درسـت نیسـت االن همـه می گویند کـه نه. باید 
اصـول را دیـد ایـن تجربـه جهانی اسـت کـه می گویم نـه بحث نظـری. بحث نظـری می گویـد بدهیدش به 
وزارت غـذا حـل میکنـد امـا نـه؛ در تجربـه جهانـی از آفریقا گرفتـه تا آمریکا نشـان می دهد که این مسـئله 

بایـد در حیطـه علـم حل شـود اما علم هـم بی گدار حـرف نزد. 
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دکتر زند:  �
سـؤال چگونگـی تحـول در بخـش کشـاورزی بـه تحـول در بخـش غـذا و امنیـت غذایـی منجـر شـد و 
جمع بنـدی خوبـی هـم صـورت گرفـت. ایـن روزهـا درگیر تهیـه و تدوین سـند امنیـت غذایی هسـتیم که 
خـود شـما در آن کمیسـیون حضـور داریـد. با توجـه به تجربیات 40 سـاله و حضـور مفید و مؤثـر جنابعالی، 
در مـورد فـراز و فرودهایـی کـه تحـوالت بخش کشـاورزی در این 50 سـال داشـته اسـت صحبـت بفرمایید 
تـا مسـیر را اصـالح کنیـم. به نظـر شـما با ایـن فرمانی کـه بخش کشـاورزی میرود بـه کجا خواهیم رسـید؟

دکتر عمادی:  �
سـؤال خوبـی اسـت ولـی کمی هم دشـوار اسـت. البته آقـای دکتر زند سؤاالت شـان همیشـه همین طور 
چالشـی اسـت. مـن سـعی کـردم کمـی در صحبت هایی کـه می کردم یـک تحلیـل دو چندان کنـم. یعنی 
از اثـرات خـودم و از عکس العمل هایـی کـه از بخـش دریافـت کـردم بگویـم ولی واقعیـت امر این اسـت که 
زمانی که انسـان مسـائل را از بیرون می بیند چه از کشـور همسـایه و چه از کشـورهای برتر و چه کشـورهای 
عقب تـر و بعـد هـم از سـازمان های بین المللـی مثـل فائـو، اولیـن معضـل مـا در بخش کشـاورزی بـا تمام 
معضالتـی کـه خدمـت شـما عـرض کـردم بالتکلیفی اسـت و ندانسـتن اینکـه به کـدام سـمت می خواهیم 
برویـم. بـا همـه اینهـا روی هـم رفتـه نمی گویـم شـرایط االن مطلـوب اسـت امـا وضعیـت نسـبتاً خوبـی 
داریـم. واقعـاً هیـچ کشـوری در دنیـا در طـول تاریخ خـود این میزان فشـار تحریمـی را تحمل نکرده اسـت. 
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ایـن نتیجـه تـالش 40 سـاله اسـت کـه بعـد از انقـالب بـه کشـاورزی بها داده شـد و انرژی گذاشـته شـد و 
سـرمایه گذاری انجـام شـد و دولـت توجه کرد و مـردم همت کردند. از نظر کلی همین فشـاری کـه ما داریم 
تحمـل می کنیـم و توانسـته ایم غـذای مـردم و پروتئیـن و مـواد غذایـی و لبنـی را تأمین کنیـم و میلیون ها 
دالر هـم صـادر کنیـم نتیجـه تکنولـوژی ای اسـت کـه اسـتفاده کردیـم و سـرمایه ای کـه از نفـت گرفتیم و 
در بخـش کشـاورزی گذاشـتیم. در قسـمت هایی ماننـد زیرسـاخت ها و سـواد و آمـوزش و همـت و پشـتکار 
کشـاورزان بـه طـور کلـی مـا وضعیت بـدی نداریم. امـا مـن خـودم اعتقـاد دارم می توانیم وضعیـت بهتری 
بـرای کشـاورزی ایجـاد کنیـم کـه یکی از مسـائل آن مسـئله سـرمایه گذاری اسـت، آن هم سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی و یکـی از بحث هایـی کـه هسـت اسـتعدادهایی اسـت که کشـور ما به لحـاظ تنـوع دارد. 
تنـوع زیسـتی مـا جـزو یکی از کشـورهای برتر دنیا اسـت. تفاوت هایی کـه بین مناطـق و اقلیم های مختلف 
داریـم و اسـتعدادهایی کـه داریـم مثـل چهـار فصـل در یـک زمـان؛ اگـر ایـن اسـتعدادها را در کنـار هـم 
بگذاریـم و جامعـه کشـاورزی زحمتکـش و سـرمایه ای که از نفـت برای زیرسـاخت های بخش کشـاورزی تا 
جایـی کـه امـکان داشـته گذاشـته ایم را ببینیم بـه نظر من کارکرد کشـاورزی خیلـی بهتر از ایـن می تواند 

باشـد به خصـوص بـا فشـارهای بیرونـی و فشـارهایی کـه خدمـات و صنعت تحمـل می کنند. 

دکتر زند:  �
درسـت اسـت که نسـبت به 40 سـال گذشـته حجم تولیدات، خوداتکایـی و کیفیـت تولیدات مان خیلی 
بهتـر شـده اسـت ولـی سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی در 40 سـال گذشـته هیچ وقـت از 5-4 درصد 
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فراتـر نرفتـه اسـت. بنابرایـن در این بخش، سـرمایه گذاری صورت نگرفتـه و بعضی اعتقاد دارند کـه از منابع 
خورده ایـم یعنـی بیش تـر از ظرفیـت آب و خـاک اسـتفاده کرده ایـم. تحلیل شـما در این ارتباط چیسـت؟

دکتر عمادی:  �
ایـن نکته کاماًل درسـت اسـت. ما از سـرمایه ها و منابع طبیعی به شـدت و بیش از نیـاز و بیش از ظرفیت 
)به خصـوص آب و خـاک( اسـتفاده کرده ایـم و حتـی نیـروی انسـانی یعنـی بخشـی از جامعه روسـتایی مان 
را هـم مسـتعمره خـود کرده ایـم. یعنـی از نیـروی ارزان و آب ارزان بی حسـاب و کتـاب بهره برده ایـم. اینها 
در اقتصـاد کشـاورزی هزینـه پنهـان کشـاورزی هسـتند کـه االن در ایران به شـدت باالسـت. انـرژی را چرا 
نمی گوییـد؛ ارزان تریـن انـرژی را ما االن در بخش کشـاورزی داریم اسـتفاده می کنیـم. ارزان ترین آب را در 
ایـران اسـتفاده می کنیـم. به جـز ایـن منابع خدادادی که شـامل انرژی و نیروی انسـانی و آب و خاک اسـت و 
بی حسـاب مصـرف می کنیـم و جـای دیگـر داریـم جبرانـش می کنیـم در چالش هایـی ماننـد پایین آمـدن 
منابـع آب و پیرشـدن روسـتایی هایمان و در خراب شـدن محیـط زیسـت مان و افزایـش میـزان کربـن؛ در 
سـرمایه گذاری اقتصـادی به شـدت عقـب بوده ایم علتش هم دو چیز اسـت. سـرمایه گذار و سـرمایه دار پول 
را کجـا می بـرد؟ جایـی کـه ریسـک آن کم باشـد و سـود باالیی داشـته باشـد. تـا زمانی که بخـش خدمات 
متصـل بـه نفـت مـا و اقتصـاد اوبـک )OBEC( نـه اوپـک که کشـور ما با ایـن اقتصـاد می چرخد چه انسـان 
عاقلـی حاضـر اسـت در ایـن بخـش سـرمایه گذاری کنـد. من خـودم به کسـانی که بـرای مشـورت در مورد 
سـرمایه گذاری در بخـش کشـاورزی می آینـد می گویـم ایـن کار را نکنیـد می گویـم اگـر بـه دنبـال سـود 
هسـتید مطمئـن باشـید ایـن جواب نمی دهد و ریسـک آن هم باال اسـت. خـوب من که به دوسـت صمیمی 
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خـودم می گویـم ایـن کار را نکـن بـه خـودم اجـازه نمی دهم بیایم و سـخنرانی کنم بـه مردمم بگویـم بیاید 
ایـن کار را انجـام دهیـد. بایـد واقعیت هـا را عـوض کنیـم و ریسـک را کاهـش دهیـم. این ریسـک دو حالت 
دارد یکـی ریسـک طبیعـی اسـت کـه بایـد بـا بیمـه و پیش آگاهـی و علـم و دانش کاهـش بدهیـم یعنی نه 
اینکـه واقعـه را کـم کنیم باید پیش گیری اش کنیم تا اثر آن کم شـود و دوم ریسـک سـرمایه گذاری اسـت. 
اینهـا وظیفـه وزارت جهاد کشـاورزی اسـت که هیـچ گاه فکری برای آن نکـرده اسـت. وزارت صنایع این کار 
را می کنـد، می بینیـد کـه از خودروسـازی و بـازار بـورس و صنعت فوالد حمایـت می کند که زمیـن نخورند 
انـرژی ارزان بـه آنهـا می دهـد و کاال را بـه قیمـت ارز آزاد از آنهـا می خرد. شـما ببینید ما کود شـیمیایی را 
چقـدر داریـم می خریـم؟ بـا قیمـت جهانـی؛ گاز را داریـم چقـدر می فروشـیم؟ با یـک دهم قیمـت جهانی. 
امـا در کشـاورزی بـه ایـن معادلـه داد و سـتد فکـر نکرده اند که چطور کشـاورزی سـودآور شـود و سـود آن 
بـه حـد تناسـب باشـد و ریسـک آن کم شـود. تا این اتفـاق نیفتد یـک ریـال از بخش خصوصـی وارد بخش 
کشـاورزی نخواهـد شـد چـون سـرمایه گذار حسـاب می کنـد که این سـرمایه را ببـرد در تجارت یا ماشـین 
خارجـی بخـرد بگـذارد گوشـه خانـه به مراتـب سـود آن بیش تر اسـت و این بحثی اسـت که باز مسـئولیت 
آن بـه عهـده دولـت و وزارتخانـه ما اسـت. برای ایـن دیگر بایـد وزارت مـا و وزارت اقتصـاد برنامه ریزی کنند 
تـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی بیایـد و مـن یقیـن دارم به ایـن. مقاطعی را من خـودم به یـاد دارم یک 
ثباتـی بـود بیـن 4 تـا 8 سـال و خیلی از افـراد وارد صنعت گلخانه شـدند و سـمت صنعت کشـتارگاه آمدند. 
اینهـا انسـان هایی نبودنـد که بی حسـاب وارد شـوند، حسـاب کردند و آمدند و مـا باید االن زمینـه را یا قالی 

قرمـز را بـرای اینها بگسـترانیم و ثبـات ایجاد کنیم تـا بیایند.
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دکتر خلج:  �

روسـتا و مزرعـه در عیـن ایـن کـه کوچک تریـن واحـد اسـت، ولی به نظـر مهم تریـن نقطه بـرای احیای 
کشـاورزی بایـد تلقـی گـردد و احتماالً بر همین مبنا اسـت که موضوع توسـعه روسـتایی یکـی از محورهای 
توسـعه و تحـول کشـاورزی تلقی می گـردد. با توجه به تجارب جنابعالی و مسـئولیتی کـه در مرکز تحقیقات 
روسـتایی داشـته اید و بعـد هـم بـا ایـن امـور مأنـوس بوده ایـد و در سـال 1397 نیـز در سـمینار روسـتای 
هوشـمند در اتریـش شـرکت و مقالـه آن را چـاپ کردیـد )و مـن مقالـه انگلیسـی آن را هـم از جنابعالـی 
دریافـت کـردم( لطفـاً بفرماییـد در کشـور خودمـان بـرای توسـعه روسـتا چه باید کـرد؟ دوم بحـث تجمیع 
اراضـی اسـت کـه با اصالحات ارضی شـروع شـده و با گذشـت زمـان و قانـون ارث این اراضـی کوچک تر هم 
شـده اسـت و مشـکل کشـاورزی کشـور اسـت. اگر بتوان مشـابه کاری که کشـور ترکیه در خصوص تجمیع 
اراضـی انجـام داده، پیگیـری کرد به نفع کشـاورزی کشـور اسـت. همچنین شـما ارتباط مسـتمری با مراکز 
علمـی و تحقیقاتـی چیـن داشـته اید و در خصـوص چگونگـی بهره بـرداری از زمین های خرد در این کشـور 
مشـاهدات و تجـارب ارزش منـدی داریـد، بـرای اینکـه ایـن زمین های خـرد به بهـره وری برسـند و اقتصاد 
در آن احیـا شـود، چـه بایـد کـرد؟ بعـد از اینکـه دو وزارتخانه کشـاورزی و جهـاد در هم ادغام شـده اند باید 
بپذیریـم کـه متولی روسـتا حذف شـده اسـت اگر نظری در مـورد این موضوعات از جنابعالی داشـته باشـیم 

خوب اسـت.
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دکتر عمادی:  �
مـن چـون تقریباً می توانم بگویم در حوزه موضوعی همیشـه توسـعه روسـتایی را با کشـاورزی در تعادل 
دیـده ام از نظـر مطالعـه و تحقیـق و اجـرا و حتـی در مقـاالت هم سـعی کـرده ام هـر دو را ببینـم و نیمی از 
ایـن 40 سـال را در حـوزه توسـعه روسـتایی صـرف کـرده ام. نتیجه، ایـن چند نکته اسـت: یکـی اینکه باید 
بپذیریـم در کشـورهایی کـه مثـل مـا در حـال گذارنـد )نه توسـعه یافته و نـه توسـعه نیافته اند( و با سـرعت 
هم به سـمت توسـعه در حال حرکت اند، همیشـه توسـعه روسـتایی و توسـعه کشـاورزی دو روی یک سـکه 
اسـت. هیـچ مدیـری در هیـچ کشـور در حـال انتقالـی نمی توانـد بـرای کشـاورزی برنامه ریـزی کنـد بدون 

آنکـه بـرای توسـعه روسـتایی برنامه ریزی کرده باشـد و موفق شـود.
همـان مقالـه ای کـه می فرماییـد و دو تـا از مطالـب دیگـر مـن در زمینـه توسـعه روسـتایی در چیـن 
همیـن را نشـان می دهنـد کـه توسـعه روسـتایی در چیـن رمـز موفقیتش ایـن بود که با توسـعه کشـاورزی 
ادغام شـد. تـا قبـل از آن می خواسـتند فضـای روسـتا و مکان را درسـت کنند به ایـن نتیجه رسـیدند که تا 
پزشـکی و درمان و خدمات و امنیت حل نشـود کسـی در روسـتا نمی نشـیند و اگر کسـی در روسـتا نباشـد 
کشـاورزی نمی کنـد، بنابرایـن نیـروی انسـانی کشـاورزی وجـود نخواهد داشـت و آینده ای برای کشـاورزی 

نخواهـد بـود. تجربـه خیلـی از کشـورها ایـن را نشـان می دهد که افغانسـتان هـم یکی از آنهاسـت.
پـس ایـن دو، دو روی یـک سـکه هسـتند و بـدون آنهـا نمی شـود برنامه ریـزی کـرد. البتـه کشـور مـا 
در 40 سـال گذشـته جـزو معـدود کشـورهای جهـان اسـت کـه نرخ مهاجرت بسـیار سـریع و جدی داشـته 
اسـت. به خاطـر اقتصـاد نفتـی و شـدت شهری شـدن، مـا به جـای اینکـه روسـتا را توسـعه دهیم شـهرها را 
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توسـعه دادیم و روسـتاها را کشـاندیم بردیـم سـمت شـهرها و یـک تعـداد از روسـتاها را هم چسـبانده ایم و 
بـه شـهر تبدیـل کردیـم. یعنـی االن می بینیـد کـه همـه مهاجـرت کرده انـد و روسـتا خالـی شـده اسـت یا 
روسـتا خالـی نشـده اسـت و 3 تـا روسـتا بـا هـم شـده اند یک شـهر. آنهـا می داننـد بـرای گرفتـن امکانات 
از دولـت بایـد اسـم شـهر و شـهرداری داشـته باشـند، بنابرایـن خـود مـردم هـم اسـتقبال کردند. مـن یادم 
اسـت جمعیـت اول انقـالب )مـن خـودم مسـئول آمارگیـری روسـتایی بـودم( در سـال 60 در واقـع 28 به 
78 درصد بود. یعنی تناسـب روسـتا به شـهر کاماًل برعکس شـده اسـت. ما االن حدود 20 % روسـتا بیش تر 
نداریـم کـه از ایـن 20 % هـم یک تعـدادی از آنها اسـمش روستاسـت ولی کالبـد نیمه شـهری دارد فرهنگ 

شـهر نگرفتـه اسـت ولـی ظاهر شـهر را گرفته اسـت توریسـتی و ویالیی شـده اسـت.
بنابرایـن در کشـوری مثـل مـا کـه سـرعت شهری شـدن شـدید اسـت ایـن قضیـه خیلی مهم تر اسـت 
چـون شـما یـک جایـی امکاناتـی دارید و در جـای دیگر مشـکالت منفـی دارید؛ چـون زمانی که روسـتایی 
تخلیـه می شـود زمیـن آن هـم خالـی می شـود و می شـود کارگاه. یعنـی باید انسـانی را آنجا مسـتقر کنید. 
االن هـم روسـتاهایی داریـم را کـه تمامـاً توسـط کارگـران مهاجـر افغـان و مهاجر از جـای دیگـر دارد اداره 
می شـود و یـک نفـر کشـاورزی منطقـه ای و بومـی نـدارد. همـه اینها هـم اجـاره کارش در تهران اسـت و با 
موبایـل هماهنـگ می کنـد و می رونـد شـخم می زننـد و می کارنـد و برداشـت و خرمـن می کننـد امـا یـک 

نفـر هـم در آن روسـتا زندگـی نمی کنـد، جایـی کـه آب دارد یـا دیم خـوب دارد.
بنابرایـن شـرایطی مـا داریـم که خـاص ایران اسـت. نکته مهمی کـه در رابطه بـا این قضیه بایـد در نظر 
بگیریـم ایـن اسـت کـه مـا اگر بـرای همـان 20درصدی کـه در روسـتاها ماندنـد یـک برنامه جامع توسـعه 
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نداشـته باشـیم کـه بـرای حال و نسـل آینده و سـرگرمی و توسعه شـان امید نداشـته باشـند اینها روسـتا را 
خالـی خواهنـد کـرد. یکی از نکات خیلی مهم نگه داشـتن نسـل جوان در روسـتاها اسـت نه اینکه روسـتا را 
نگـه داریـم روسـتا یک کالبد اسـت و 10 تا پیرمرد 70 سـاله و پیرزن 60 سـاله در روسـتا بودن بـه این معنا 
نیسـت کـه روسـتا زنـده اسـت. ایـن روسـتا به اصطـالح در شـرف فـوت و خالی شـدن و از بین رفتن اسـت. 
کـره جنوبـی پـر اسـت از این روسـتاها. برای اینهـا باید برنامه ریـزی کرد. تعـدادی زیادی از سـرمایه گذاران 
کشـاورزی کـه شـیرمرد و شـیرزن بوده اند رفته انـد یک مزرعه چنـد صد هکتـاری را آباد کرده انـد اینها هم 
نسـل بعدی شـان نمانده اسـت. یعنـی داریم در کشـاورزی سـرمایه گذاری عقب گـرد می کنیم و کشـاورزی 

کشـت و صنعتـی کوچـک خانوادگی نیز در حـال از بین رفتن اسـت.
پس فقط بحث توسـعه روسـتایی نیسـت بحث توسـعه کشـاورزی یا خانوادگی و سـرمایه گذاری متوسط و 
بـزرگ هـم هسـت کـه ما ایـن را احتیـاج داریم. در آمریـکا کم تـر از 2 % جمعیت آن در کشـاورزی اسـت اما 
در وزارت کشـاورزی آمریـکا بخـش توسـعه روسـتایی وجـود دارد که میگوید همـان 2% اگر بیمـه و مالیات و 
 farm زندگی شـان و راه و آب و بهداشت شـان تأمیـن نشـود آنهـا هـم تخلیـه می کننـد. همـه بـه شـکل
هسـتند و مثـل ایـران بـا الگـوی ما به شـکل یک دهات نیسـتند کـه دور یک آبی جمع شـده باشـند و آبادی 
داشته باشـند. بنابرایـن بـرای ایـن قضیـه بایـد برنامه ریزی کـرد ولی باید قبـل از هر چیزی اطالعـات کامل و 
دقیق داشـت؛ چند روسـتا داریم و چه تعدادی از آنها از نظر تولید زادآور هسـتند یا اسم شـان روسـتا اسـت 
ولـی االن فقـط ویـال در آن وجـود دارد و فقـط شـهری ها دارنـد از امکانات روسـتا اسـتفاده می کننـد و اصاًل 
تولیـد در آن انجـام نمی شـود. ده هـا مثـال برایتان در منطقه شـمال و حاشـیه دماوند و زاگـرس و البرز دارم 
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مـن بـه آنهـا دهات هـای ویالیـی می گویـم. از آب و برقی کـه جهادی ها بـه آنهـا داده اند دارد برای سـاخت 
ویال اسـتفاده می شـود و قیمت آن ویال هم بسـیار باال رفته اسـت. شـما در نقشـه ماهواره ای، آن را روسـتا 
می بینیـد ولـی کاربـرد آن اصاًل روسـتایی و کشـاورزی نیسـت. این باید مطالعـه تحلیلی و ارزیابی شـود. این 
اطالعـات در فرهنـگ آبادی ها که ما 15 سـال روی آن زحمت کشـیدیم هسـت. تمام آمـار آبادی های ایران 
را تـا 3 سـال پیـش کـه آمار کشـاورزی گرفته شـد دارد. اینها باید تحلیل شـود تـا ببینیم با چه روسـتایی و 
چـه ویژگـی و چـه کارکـردی طرف هسـتیم و بعـد بر مبنـای کارکرد کشـاورزی آن را روسـتایی قـرار دهیم 
کـه کارگاه تولیـدی کشـاورزی اسـت و بـه آن امکانـات و منابع بدهیـم، حمایتـش کنیم و بانک شـعبه بزند. 
مـا ایـن را می گویـم سـبد تولیـد. اقتصـاد در حـوزه مدیریت می گوید بـه دنبـال آن 20% بروید که مشـکل 
80% را می توانـد حـل کنـد نـه به دنبـال آن 80% برویـد کـه منابع در آن نیسـت. ما باید برویم سـراغ سـبد 
غذایـی یـا روسـتاهایی که مناطـق قطب تولید هسـتند و روی عمـران و آبادانی آن سـرمایه گذاری  کنیم. در 
روسـتاهایی کـه در حـال تغییـر شـکل هسـتند برویم سـراغ توریسـت تا شـیوه تولیـد آن پایدار باشـد، ولی 
در جایـی کـه ضرورتـاً ممکن اسـت کشـاورزی در آن دیگـر جواب ندهد و منابـع آب آن از بین رفته اسـت و 
جمعیـت آن مهاجـرت کـرده ولـی می توانـد جایـگاه خوبـی بـرای توریسـت روسـتایی باشـد و یـک جایگاه 

خوبـی برای پروژه هـای متمرکـز و امثال آن.

دکتر زند:  �
آقـای دکتـر! اشـاره خوبـی داشـتید و مـن خالصـه آن را می گویـم. تولیـد کشـاورزی در روسـتا اسـت و 
بایـد بـه روسـتا توجـه کـرد و روسـتا باید توسـعه پیدا کنـد اما ما به  جای توسـعه روسـتا شـهرها را توسـعه 
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داده ایـم! روسـتاها را شـما بـه چنـد دسـته تقسـیم کردید روسـتاهای تولیـدی و روسـتاهای غیـر تولیدی. 
شـاید یکـی از کارهایـی که باید انجام داد این اسـت که بررسـی شـود کدام روسـتاها تولیدی هسـتند و بعد 
بایـد مشـخص  شـود بـرای توسـعه روسـتای تولیـدی چـه باید کرد؟ مـن خودم روسـتازاده هسـتم، یـا باید 
بـه روسـتاها امکانـات داد کـه تبدیـل به شـهر و یا شبه شـهر می شـوند و یا نـه، بایـد از تولیدات کشـاورزی در 
روسـتا حمایـت کـرد. اینهـا دو مقولـه جداگانـه اسـت کـه به نظـر مـن، ما یـک بخشـی را حمایـت کرده ایم و 
امکانـات داده ایـم و تمـام جاذبه هـای شـهر را برایش ایجاد کردیم و کشـاورز هـم که این تسـهیالت، امکانات و 
مظاهـر شـهری را دیـده، فکـر می کند که چـرا اینجا زندگی کنـد، تولید که نمی تواند داشـته باشـد و حمایت 
هـم کـه نمی شـود، پـس بـه شـهر مهاجـرت می کنـد. بنابرایـن الزمـه توسـعه روسـتا، اول توسـعه امکانـات 
تولیـدی در روسـتا اسـت و یـا هـر دو؟ در خصـوص مـدل توسـعه روسـتایی در سـال های گذشـته، آزمـون و 
خطاهـای زیـادی کرده ایـم ولـی اینهـا هیچکـدام منجر به توسـعه بخـش کشـاورزی در روسـتا و جلوگیری از 
مهاجـرت و جذاب شـدن روسـتا بـرای جوانـان و تربیـت کشـاورزان آینـده در روسـتا نشـده اسـت. شـما برای 
توسـعه روسـتایی، نگه داشـتن جوانان در روسـتا و سـاختن کشـاورزان آینده چه مدلی را پیشـنهاد می کنید؟

دکتر عمادی:  �
مـن هیـچ گاه بـه مـدل متمرکـز یـا یونیورسـال اعتقـاد نـدارم )مدلی کـه کپی بـرداری کنیـم(. ولی من 
کره جنوبـی و چیـن را در ایـن قضیـه خیلـی موفـق می بینـم. چنـد کتـاب و مقالـه در ایـن زمینـه دارم 
مخصوصـاً بحـث جنبـش سـاموئل آندونگ یا جنبش نوسـازی روسـتا در کره که داسـتان آن مفصل اسـت و 
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یـک کتـاب 130 صفحـه ای اسـت کـه توصیه می کنـم حتماً بخوانیـد. در آن جنبـش، دولت به روسـتاییان 
کمـک محـدود و اولیـه زیرسـاختی کـرد اما محور توسـعه روسـتایی بهبـود اقتصاد و معیشـت بود و نـه ارائه 
خدمـات زیرسـاختی بـه روسـتا. چین هم همیـن کار را کرده اسـت و با رونق تولیـد و اقتصاد، روسـتا را احیا 
کـرد و نـه ارائـه خدمـات زیرسـاختی. در ایـن کشـورها برنامه ریـزان عاقلـی در اتاق هـای فکـر در پایتخـت 
نشسـتند و اقتصـاد کشـاورزی را جـوری برنامه ریـزی کردنـد که آن کسـی که در روسـتا هسـت می تواند با 
چنـد هکتـار زمیـن و مقـداری آب، روی پـای خودش بایسـتد؛ نظـام قیمت گـذاری را جوری تنظیـم کردند 
کـه بـا توجـه بـه عرضـه و تقاضـا و بـازار رقابـت، او هـم بتواند بماند و شـهر هـم آن قـدر جاذبـه اش به خاطر 
هزینه هـای بـاال کـم بـود که فرد هیـچ گاه حاضر نبود به شـهر بیایـد. ما چون الگـوی اقتصاد نفتی داشـتیم 
شـهرها را کردیـم پاتیـل عسـل. همـه زنبورهـا را از کندوهای درجه یک خودشـان به سـمت شـهر آوردیم و 
در عسـل غوطـه ور شـدند و آن منابـع و گل هـا و شـیره های غذایـی و طبیعـی را رهـا کردند. تمام عسـل ما 

هـم نفـت بـوده کـه االن به تـه دیگ خورده اسـت.

دکتر زند:  �
در صحبت هـا و مذاکراتـی کـه بـا متخصصان داشـته ام، به ایـن نتیجه رسـیدم که مطالعـات و تحقیقات 
کشـاورزی در زمینه هـای فنـی گرچـه کافـی نبـوده اسـت، لیکـن نسـبتاً خوب بـوده اسـت ولـی در زمینه 
مطالعـات اقتصـادی و اجتماعـی در کشـاورزی به نظر میرسـد که خیلی کم تـر کار کرده ایـم و کار هدف دار 
انجـام نشـده اسـت. اینکـه کشـاورزی طبـق برنامه جلو نمـی رود و وضعیـت روسـتاها اینگونه اسـت، به نظر 
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می رسـد جایـگاه مطالعـات اقتصـادی و اجتماعـی در کشـاورزی تعریـف شـده و خوب نبـوده اسـت. در این 
مـورد و در مقایسـه بـا دنیـا در چه وضعی هسـتیم؟ 

دکتر عمادی:  �

ایـن تحلیـل کامـاًل درسـتی اسـت. مـن ایـن بحـث را شـاید مخصوصـاً از سـال 69 و 68 بـا وزیـر آن 
زمـان جهـاد مطـرح کـردم و خـودم آن زمـان در مرکـز تحقیقات روسـتایی بودم. بـرای برنامه ریزی توسـعه 
کشـاورزی و توسـعه روسـتایی مـا بـه برنامه ریز اسـتراتژیک احتیـاج داریم و نه تکنولوژیسـت و یـا بروکرات. 
در وزارت کشـاورزی و تـا حـدی در جهـاد و در مراکـز تحقیقـات تکنولوژیسـت داشـته ایم، اما استراتژیسـت 
نداشـته ایم. تکنولوژیسـت کسـی اسـت کـه بـرای یـک چیـزی در سـطح میکـرو تعریـف تعییـن می کنـد 
ماننـد بـذر و آب و مکانیزاسـیون و نهـال و ...، امـا یـک استراتژیسـت می خواهیـم که اکونومیسـت هم باشـد 
یعنـی بـا دیـدگاه اقتصـادی و دیـدگاه اسـتراتژیک بـرای بخـش و زیربخش ها با یـک تیمی کار کنـد. از نظر 
اجرایـی علتـش ایـن بـود که مؤسسـه مطالعـات و برنامه ریزی در وزارت کشـاورزی سـابق و مرکـز تحقیقات 
روسـتایی در وزارت جهـاد سـازندگی ایجـاد شـد کـه اینهـا قـرار بـود کار اسـتراتژیک کننـد امـا افتادنـد به 
روزمرگـی برنامه نویسـی و تهیـه متـن سـخنرانی بـرای وزیـر و تهیـه دفاعیه برای جلسـات مجلس و شـدند 
مرکـز توجیـه بودجـه وزارتخانـه بـرای سـازمان برنامه و بودجـه. این دیـدگاه در تیـم رهبـری وزارتخانه هم 
وجـود نداشـت و در سـازمان مدیریـت برنامه ریـزی هـم کسـی ایـن حرف هـا را گـوش نمـی داد. ایـن بـود 
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داسـتانی کـه چـرا این طـور شـد متأسـفانه. آیـا در ایـن دو هـزار و چنـد محققی کـه در مؤسسـه تحقیقات، 
آمـوزش و ترویج هسـتند یـک استراتژیسـت و یـک اکونومیسـت کـه بتوانـد آینـده را بررسـی کنـد، وجـود 
داشـته اسـت؟ بـه هیـچ وجـه. مقصر هم نیسـتند چون در سـازماندهی پیش بینی نشـده اسـت. مثـل اینکه 
شـما یـک کشـتی سـاخته اید و برای این کشـتی صدها جاشـو و پـاروزن و مسـئول کنترل سـوخت و بنزین 
پیش بینـی کرده ایـد امـا یـک نفـر کـه به بـرج مراقبت بـرود و بـا آن، کاپیتـان ببیند کـه کجا هسـتید و به 
کجـا می خواهیـد برویـد نداریـم. طبیعـی اسـت کـه ایـن کشـتی یا بـه صخـره می خورد یـا به یک کشـتی 
دیگـر می خـورد و در نهایـت بـه گل می نشـیند یعنی این یک مسـئله و ایراد اسـتراتژیک اسـت. وزیر کارش 
ایـن اسـت کـه بیـن رئیس جمهـور و بدنـه یـک ارتباطـی برقـرار کند. استراتژیسـت کسـی اسـت کـه کنار 
دسـت شـما بنشـیند و به شـما بگوید شـما کجا هسـتید، بـه کجا می رویـد و بـا دیدگاهی که از جهـان دارد 
می گویـد کـه بـه کجـا نرویـد و این چیزی اسـت که کشـورهای دیگـر دارند. متأسـفانه ما در کشـاورزی مان 
نداریـم. محققـان تکنولوژیسـت رابطـه بیـن بذر و کـود و اجـزا را بلدند و در تجزیه عالی هسـتند ولی کسـی 

کـه ترکیـب را بتوانـد تحلیـل کنـد نداریـم و بگوید کجا هسـتیم و بـه کجا بایـد برویم.

دکتر خلج:  �
متشـکر جناب آقای دکتر. در مدل توسـعه روسـتایی در کشـورهایی مانند کره جنوبی، چین و افغانستان 

یا کشـورهایی که بیش تر تمرکز داشـتید، آیا متولی خاصی برای توسـعه روسـتایی وجود دارد؟
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دکتر عمادی:  �
بلـه، در مقاطـع زمانـی مختلـف. چـون من با سـیرداپ مرکزی که مسـئول توسـعه روسـتایی اسـت چند 
سـالی کار می کـردم. عمـده کشـورهای آسـیایی و آمریـکای التیـن کـه جهـان سـومی های در حـال پـرش 
هسـتند مثـل برزیـل، پرو و شـیلی و در آسـیا مثـل اندونـزی، مالزی و غیـره بین سـال های 1960 تـا 1980 
همه توسـعه روسـتایی و مسـئول مشـخص برای توسـعه روسـتایی داشـتند. اما زمانی که توسـعه روستایی به 
یـک مرحلـه رسـید اینهـا آمدند بنـا به استراتژی شـان تغییـر و تحـول دادند یعنی مثـاًل )نکتـه خیلی جالب 
ایـن اسـت کـه( چین سـه سـال پیـش یعنـی در سـال 2017 وزارت کشـاورزی اش را تبدیل کرد بـه وزارت 
کشـاورزی و توسـعه روسـتایی. در ایـن زمینـه مقالـه ای هسـت کـه می توانم معرفی کنم این کشـور توسـعه 
روسـتایی را محکـم گرفـت و بعـد شـد توسـعه کشـاورزی و توسـعه صنایـع کوچـک؛ بعـد هـم به امـان خدا 
رهایشـان کرد و زیرسـاخت های توسـعه روسـتایی را به امان خدا گذاشـت و کرور کرور روسـتاییان برای کار 
بـه شـهر مهاجـرت کردنـد. بعد شـهرها مازاد نیـرو داشـتند و به تورم نیروی انسـانی رسـیدند و روسـتاها هم 
خالـی شـدند و اینهـا بـه این نتیجه رسـیدند که فقـر را از بیـن ببرند. می دانید کـه چین اولین کشـور جهان 
اسـت کـه قـرار اسـت امسـال تـا پایان سـال 2020 فقـر را به صفـر برسـاند. اینها برای رسـاندن فقـر به صفر 
در سـال 2016 در حـزب کمونیسـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند و در سـال 2017 اقرار کردنـد که هیـچ راهی 
بـرای اینکـه فقـر را بـه صفـر برسـانند ندارنـد، جـز اینکـه دوباره بـرای توسـعه روسـتایی یک متولی داشـته 
باشـند. نمی شـود روسـتاها را بـه امـان خدا رهـا کرد یکی آبـش را بدهد، یکـی برقش را بدهـد و یکی راهش 
را بدهـد؛ اینهـا بایـد متمرکـز و کنترل شـده انجام شـود. در سـال 2018 اسـم وزارت کشـاورزی شـد وزارت 
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کشـاورزی و توسـعه روسـتایی بـرای اینکـه بتواننـد به هـدف صفرکـردن فقر و گرسـنگی برسـند یعنی چین 
حرکـت معکـوس انجـام داد. خیلـی از کشـورها هـم به امان خـدا رهایـش کردند مثل ایـران. افغانسـتان هم 
وزارت توسـعه روسـتایی دارد ولـی ایـن در حالـی اسـت کـه ما در 40 سـال پیش جهاد سـازندگی داشـتیم و 
انتقـال و احـداث خطـوط بـرق، آب و راه که البتـه با مدیریت خود مردم یعنی مشـارکت خود مـردم به نتیجه 
میرسـید. نوعـی برنامـه همبسـتگی ملی که شـوراها اداره میکنند. توسـعه روسـتایی را دولـت اداره نمی کند.

دکتر خلج:  �
تعبیـر و تفسـیر اظهـارات شـما ناظـر بر این اسـت، که اگر قرار باشـد روزی در کشـور به روسـتاها اهمیت 
داده شـود باز هم مناسـب ترین دسـتگاه و متولی توسـعه روسـتایی، خود وزارت جهاد کشـاورزی خواهد بود.



تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر 
           قسمت ششم: گفت و گو با آقای دکتر محمد حسین عمادی

57

دکتر عمادی:  �

البتـه بایـد بررسـی کرد. زمانی که مشـاور کمیسـیون کشـاورزی مجلس بـودم، بحثم این بـود که وزارت 
جهـاد کشـاورزی تجـارت و بازرگانـی را برعهـده دارد و تـوان و تحمـل پذیـرش توسـعه روسـتایی را نـدارد. 
پیشـنهاد ایـن بـود کـه بـرای این موضـوع یک سـتاد ملی ایجاد شـود کـه معـاون رئیس جمهـور رئیس آن 
باشـد و وزارت ارتباطات، وزارت نیرو و ... همه تابع سیاسـت های سـتاد ملی توسـعه روسـتایی باشـند و حتی 
شـورای عشـایر هـم بـا آن ادغـام شـود. بـه نظر می رسـد اگر این کـه تـوپ را بیندازیـم در زمین یـک وزیر 
یـا یـک وزارتخانـه بـه صـورت اتوماتیـک مشـکل را حـل نمی کنـد. تجربه 40 سـاله ایـن را نشـان می دهد 
کـه او خوشـحال می شـود کـه مدتـی اختیارات بیش تری داشـته باشـد؛ اما در عمل بهتر اسـت کـه همه را 
درگیـر کنیـم اما پاسـخگو باشـند نه مثل شـورای عالی عشـایر بعـد به امان خـدا رهایش کنیم و سـالی یک 
بار دور هم جمع شـویم. آن سـتادی که من منظورم اسـت سـتاد نشسـتن و گفتن و برخاسـتن نیسـت. یک 
سـتادی کـه معـاون اجرایـی رئیس جمهـور یا یـک وزیر قابـل، رئیس آن باشـد و پاسـخگو باشـد و نظارت و 
ارزیابـی شـود و سـازمان مدیریـت سـالی دو مرتبـه نظـارت و ارزیابـی کند کـه آیا ایـن تصمیمات بـا حضور 
همـه گرفتـه شـده اسـت؟ و اگـر گرفتـه شـده چـرا انجام نشـده؟ و کسـی که انجـام نـداده باید توبیخ شـود 

مثـل اینکـه در یـک وزارتخانـه ما ایـن کار را انجـام می دهیم.
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دکتر خلج:  �
آقـای دکتـر سـؤال دیگـری دارم. در دیـدگاه شـما و مطالعـات و تجـارب حضرتعالـی، نقـش فـن آوری 
اطالعـات و هـوش مصنوعـی در بهبـود وضعیـت کشـاورزی، ارتقـاء بهـره وری و تنظیـم بـازار محصـوالت 

کشـاورزی چیسـت؟ در ایـن حـوزه چـه پیشـنهاد و راهـکاری داریـد؟

دکتر عمادی:  �
کشـاورزی اکنـون دیجیتـال یـا هوشـمند اسـت. اساسـاً بایـد بپذیریم کـه این یـک انتخاب نیسـت یک 
اجبـار اسـت. االن دنیـا از آنالـوگ بـه دیجیتـال رفتـه اسـت. شـما اگر به عنـوان یک انسـان تلفن هوشـمند 
نداشـته باشـید، عمـاًل وجـود نداریـد. یعنـی االن زنده بـودن نیازمنـد دیجیتال بـودن اسـت. مـا دیگـر اصاًل 
بحـث سـیتیزن نداریـم مـا بحث نتیزن داریم. اگر شـما در یک کشـوری باشـید ولـی به network یا شـبکه 
وصـل نباشـید جـزو زنده هـا تلقی نمی شـوید جـزو سـیتیزن ها تلقی نمی شـوید. بایـد نتیزن باشـید یعنی 
جـزو network باشـید. ایـن دیگـر اوج بیـان اهمیـت بحـث دیجیتال اسـت. این اصـاًل مثل زبـان خواندن و 
نوشـتن اسـت کـه اگر کسـی دیجیتال بلد نباشـد نه تنها بی سـواد اسـت بلکه بـه نظر من اصـاًل وجود ندارد. 

از نظـر دنیـای مجـازی و اصـاًل بـه حسـاب نمی آیـد و به عنوان فـرد در آمـار در نظرگرفته نمی شـود.
در حـوزه کشـاورزی هـم بـه اعتقـاد مـن فرصت هـای زیـادی وجـود دارد. در ایـن زمینـه هـم حـدود 
19 سـال پیـش مـن کتابـی نوشـتم کـه در اوایـل حضـور تلفن هـای نوکیـا پیش بینـی کـرده بودیـم که با 
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آمـدن تلفـن هوشـمند دیگـر کاًل معادالت کشـاورزی عوض می شـود و نقش یـک تلفن هوشـمند به مراتب 
بیش تـر از یـک تراکتـور و بیش تـر از دسـتگاه و ابـزار کشـاورزی اسـت. بنابرایـن اینکـه دیجیتـال در حوزه 
کشـاورزی نقـش بسـیار مهـم و اساسـی دارد هیـچ جای شـک و گفـت و گویی نیسـت و اصاًل گریـزی هم از 

آن نیسـت و یـک اجبار اسـت.
مسـئله سـوم که گفتم به وجود می آید این اسـت که به چه شـکل از آن اسـتفاده کنیم و کجاها می تواند 
نقـش بیش تـری داشـته باشـد؟ طبیعـی اسـت کـه بخشـی از آن عمومـی اسـت یعنی همـه کشـاورزان ما 
زمانـی کـه وصل باشـند به شـبکه دیجیتال و نتیزن کشـاورزی ایجاد شـود آن زمـان ما آمـار و اطالعاتی که 
داریـم بـا دقـت بسـیار بیش تری خواهد بـود. چیزی که االن متأسـفانه در کشـور نداریم. باز هـم مثال برای 
ایـن قضیـه کـه دومـی برایش قائـل نیسـتم وجـود دارد. بهترین و اولیـن مثال در مـورد چین اسـت که من 
3 سـال بـا اینهـا کار می کـردم، تقریبـاً همـه امورات کشـاورزی چینی طبقه متوسـط با یک تلفن هوشـمند 
انجـام می شـود. وام خـود را بـا تلفـن هوشـمند می گیرد، بـذر خـود را با تلفن هوشـمند سـفارش می دهد، 
محصولـش را بـا تلفـن هوشـمند می فروشـد، بـا بـازار محلـی و بـازار ملی هم بـا تلفن هوشـمند ارتبـاط دارد. 
مـن در سـال گذشـته در مـاه آگوسـت در چیـن بودم پس از طوفـان عظیمی که آمـد با وزارت کشـاورزی آنها 
ارتبـاط گرفتـم گفتنـد مـا کل کار آگاه سـازی زودهنـگام )early warning( را بـا تلفـن هوشـمند انجام دادیم. 
یعنـی آمدنـد بـه تمام گلخانـه داران منطقه )که 43 هـزار هکتار گلخانه بـود( 3 روز زودتر گفتنـد که چگونه و 
چـه کاری کنیـد کـه از گلخانه تـان در مقابل طوفـان حفاظت کنید. طوفانی کـه باید 90% گلخانه هـا را از بین 
می بـرد و جالـب این اسـت که %3 گلخانه هایشـان آسـیب دیـد فقط با early warning توسـط تلفن هوشـمند. 
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بـرای اینهـا کلیـپ درسـت کردنـد که چـه کار کنید کـه این گلخانه ای که با پالسـتیک اسـت خراب نشـود؛ 
نمـد بیندازیـد و روی آن نمـد را آب بریزیـد تـا سـنگین شـود و طوفـان نتواند بلندش کنـد. تمام اینهـا را با 

اصـول و ابزار سـاده )نه بـا دسـتورالعمل های پیچیده( آمـوزش دادند.
بنابرایـن ایـن قضیـه شـدنی اسـت و حوزه هایش هم متفاوت اسـت حوزه تأمین اطالعات اسـت که شـما 
بایـد کشـاورزان را بشناسـید، تعدادشـان را بدانید و بدانید که چقـدر نیاز دارند و چه مشـکالتی دارند. فضای 
دیجیتـال می توانـد دیالـوگ بـا کشـاورز را برای شـما ایجاد کنـد. همان حلقه ای که گفتم گم شـده اسـت. 
ایـن یـک ضـرورت اسـت و بایـد کار شـود و بایـد ایـن را شفاف سـازی کـرد و تعمیـم داد و توانمنـدی ایجاد 
کـرد و بـه کشـاورزان معرفـی اش کـرد؛ حتـی آن کشـاورزانی که دور از دسـترس هسـتند و احتمـاالً امکان 

خرید یک گوشـی را هم نداشـته باشـند. 

دکتر خلج:  �

آقـای دکتـر یـک سـؤال دیگر تـا جمع بنـدی نهایی وجـود دارد. به عنـوان فردی کـه شـغلم در ارتباط با 
بهداشـت دام اسـت، و مأموریت هـای منطقـه ای و بین المللـی و مسـئولیتی که داشـته ام، باورم بر این اسـت 
کـه در آمـار هـم اگر محصولـی نتواند الزامات بهداشـتی و معیارهـای آن را رعایت کند اصاًل نباید به حسـاب 
بیایـد. یعنـی می خواهـم بگویـم اول حسـن عمـل باشـد و بعد کثـرت عمـل، یعنی ابتـدا بسـتر و معیارهای 
تولیـد سـالم بایـد وجود داشـته باشـد و بعد به صـورت انبوه تولید شـود. ولی در کشـور ما دیدگاه مسـئوالن 
در ایـن امـر بسـیار مهـم، بسـیار ضعیف اسـت. اگر قرار باشـد یک اقتصـاد رقابتی داشـته باشـیم و بخواهیم 
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تعامـل بـا بازار کشـورهای دیگر داشـته باشـیم باید این موضـوع را به طور جـدی رعایت کنیـم. حاال منهای 
تجربـه ای کـه عـرض کـردم، جنابعالـی در مرجعـی کـه بودیـد، در فائـو و دیگـر ارتباطـات بین المللـی، این 
موضـوع را چطـور ارزیابـی می کنیـد کـه ان شـاءاهلل ایـن هـم گفتمان سـازی شـود و خیلـی بیش تـر به آن 

توجه شـود؟

دکتر عمادی:  �
منظورتان اجبار بحث سالمت است؟
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دکتر خلج:  �
بله، محصول سالم است.

دکتر عمادی:  �
در فائـو مـا از 2 سـال پیـش و در کنفرانـس برلیـن کـه 79 وزیـر کشـاورزی در آن شـرکت کـرده بودند، 
پلت  فرمـی بـه نـام international agriculture digital platform را پیشـنهاد دادیـم کـه فائو مسـئول این 
کار باشـد و فرایند دیجیتالی شـدن کشـاورزی با سـرعت در سـازمان خواربار جهانی با حمایت این سیسـتم 
به طـور جـدی پیـش برود و تصویب شـد. فائو نقشـه آن را طراحی کرد و در نشسـت برلین در سـال گذشـته 
تأییـد شـد. حـدود 3 ماه پیش توسـط کانسـیل هم تصویب شـد و فائو از ژانویه سـال آینده یعنـی از دی ماه 
امسـال آن پلت  فـرم را اجرایـی می کنـد یعنـی تسـریع کاربـرد فـن آوری دیجیتـال در بخـش کشـاورزی 
به خصـوص در حـوزه بهداشـت و درمـان و بیماری های مشـترک بین انسـان و دام؛ تـا به ورود نظـام مجازی 
بـه حـوزه بهداشـت و سـالمت و کنتـرل بیماری های مشـترک و غیـره کمک کنـد. می خواهم بگویـم که به 
ایـن نقشـه در سـطح ملـی در کشـورهایی کـه بـه مسـائل مجـازی و دیجیتـال توجـه می کنند عمل شـده 
اسـت و بایـد بشـود و در حـال انجام اسـت. دیگر اینکه ایـن کار به طور مشـترک در سـازمان فائو و WHO و 
OIE در حـال انجـام اسـت. ایـن بحـث پاندمـی هـم که به وجـود آمد بـه همه دنیـا ثابت کرد که کشـاورزی 

دیجیتـال در حـوزه پاندمـی نیـز می توانـد حیات بخـش باشـد. نـه تنهـا می توانـد گریـزی بیایـد و زیـر بـار 
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نـرود بلکـه می توانـد کمـک کنـد زیرا با کمـک دیجیتـال 15 میلیون شـغل در چیـن ایجاد شـد. در زمانی 
کـه ویـروس کرونـا شـیوع پیـدا کـرد، 15 میلیـون شـاغل از مزرعـه، بـذر و محصـوالت را می گرفتنـد و بـه 
مصرف کننده هایـی کـه در خانه هـا در حالـت قرنطینـه کامل بودنـد می رسـاندند. یعنی هم مـردم در دوره 
قرنطینـه بـه غذایشـان رسـیدند و هم کشـاورزان توانسـتند محصوالت شـان را بفروشـند و همه اینهـا با یک 

اپلیکیشـن )We Chat( در دنیـای مجازی انجام شـد.

دکتر خلج:  �
متشـکر آقـای دکتـر. باالخـره سـالمت محصـوالت کشـاورزی و فراورده هـای دامـی مهم اسـت و شـرط 
الزم هـر تولیـد تلقـی می گـردد. لـذا ایـن ضـرورت اجتناب ناپذیر بایـد به گفتمـان غالب، معرفـت عمومی و 
فرهنـگ تبدیـل شـود. چون ما ایـن مصاحبه ها را در مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی انجـام می دهیم و 
نقـش ایـن مؤسسـه در انتقـال این پیـام مهم در رعایـت اصول بهداشـتی و کاهش مخاطرات بهداشـتی )اعم 
از سـموم کشـاورزی، فلـزات سـنگین و باقی مانده داروهای دام پزشـکی( بـه تولیدکنندگان، نقـش اثرگذاری 
اسـت امیـدوارم ایـن جلسـات نقطـه عطفـی باشـد کـه دوسـتان مـا در ایـن مؤسسـه بتواننـد کشـاورزان و 
تولیدکننـدگان دامـی را بیش تـر آمـوزش دهنـد و بـه کشـاورزان و دامـداران، با آشناسـازی بیش تـر آنها با 
اهمیـت رعایـت اصـول بهداشـتی و ارتقـاء کیفیـت بهداشـتی محصول، کمـک کننـد و نهایتاً بـه آن تولیدی 
کـه مخاطـرات بهداشـتی آن کم تـر از حداکثری باشـد که در نظر گرفته می شـود برسـیم. البتـه آقای دکتر 
آخریـن سـؤال کـه معمـوالً از همـه مصاحبه شـوندگان پرسـیده می شـود، ایـن اسـت کـه جملـه کلیـدی 
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شـما بـرای گفتمان سـازی کـه بـر اسـاس آن بتـوان کشـاورزی را یک قدم به سـمت اهـداف جلو بـرد، چه 
جمله ای اسـت؟

دکتر عمادی:  �
همانطـور کـه خدمتتـان عـرض کـردم مـن اعتقـاد دارم کـه اگر عمل امـروز و فـردای مـا از تحلیل عمل 
دیروزمـان که تئوری فردای ماسـت نشـئت نگرفته باشـد همیشـه درجـا خواهیم زد و تا ابـد در جهل مرکب 
خواهیـم مانـد. بایـد بـه واقعیـت اصالت بدهیـم و از آن فـرار نکنیم و روی گذشـته را خط نکشـیم. به همین 
دلیـل مـن اعتقـاد دارم، دیـدن و تحلیل کـردن گذشـته می تواند چراغی باشـد بـرای آیندهای بهتـر و بهبود 

مسـتمر زندگـی منجمله در حوزه کشـاورزی.

دکتر خلج:  �
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر عمادی از اینکه شرکت کردید. 






