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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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دکتر خلج: �

بسم اهلل الرحمن الرحیم، از جناب آقای مهندس علیزاده شایق تشكر می کنیم که دعوت ما را پذیرفتند و 
در این جلسه شرکت کردند. قبل از ورود به مصاحبه درگذشت خواهر گرانقدرشان سرکار خانم دکتر علیزاده 
شایق را که پزشک بودند و در راه خدمت و درمان بیماران کرونایی به رحمت حق پیوستند به ایشان تسلیت 
می گویم. خداوند روح ایشان و همه شهدای عرصه پزشكی را خصوصاً در این ایام سخت که در خط مقدم در 

حال خدمت هستند شاد کند و به خانواده های محترمشان صبر و تسلیم عنایت کند.
بر اساس مرور کتاب قطوری در قفسه کتاب های شورای مشاوران وزیر، که زندگینامه جناب آقای مهندس 
است و توسط خود ایشان تهیه شده است، باید گفت آقای مهندس از نادر افرادی هستند که قبل از ورود به 
کار، با عشق و عالقه شغل آینده خودشان را انتخاب کردند و با لباس سپاهی ترویج و بعد با فعالیت گسترده و 
عمیق وارد این وادی شده اند. زمانی که انسان با عشق و عالقه شغل خود را انتخاب کند سعی می کند هر روز 
با الیه های جدید آن کار و نحوه اثرگذاری بیشتر آن آشنا شود و در شغل ترویج روی مخاطبان و کشاورزان 
تجربه بیشتری کسب کند و بیشتر مفید باشد. این جلسه برای این است که بتوان از تجارب صاحب نظران 
و شخصیت هایی که در بخش های مختلف کشاورزی فعالیت کرده اند و تجارب گران بها و سوابق درخشانی 
داشته اند به منظور تحول در بخش کشاورزی در زمان حال و همچنین ذخیرهای برای آیندگان بهره برد. طبق 
روال معمول، مصاحبه شوندگان محترم ابتدا ضمن معرفی خودشان در مورد فرازهای مهم، اثرگذار و ملموس 
دوران خدمت و فعالیتشان صحبت می کنند و در مرحله بعد پرسش و پاسخ صورت می گیرد. جناب آقای 

مهندس لطفاً شروع بفرمایید.
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مهندس علیزاده شایق: �

بسم اهلل الرحمن الرحیم، من در سال 1345 وارد دانشگاه پهلوی سابق در شیراز شدم. رشته من کشاورزی 
عمومی بود. تصمیمی هم نداشتم که رشته خاصی را انتخاب کنم چون نمی دانستم کجا خواهم رفت. من در 
انتخاب رشته به خاکشناسی عالقه داشتم و در آن زمان خاکشناسی و آبیاری با هم بودند. در آن دانشگاه وارد 

رشته خاکشناسی و آبیاری شدم و آن رشته را تمام کردم. 
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چیزی که من همیشه به دوستان جوانم می گویم این است که دانشگاه به شما چیزی یاد نمی دهد؛ به 
شما یاد می دهد که چگونه یاد بگیرید. یعنی چگونه از کتابخانه و مزرعه استفاده کنید و می گفتم دانشگاه به 
شما سواد یاد نمی دهد ولی یاد می دهد چگونه باسواد شوید. وقتی دانشگاه را تمام کردم در آن زمان سپاه 
ترویج و آبادانی برای رشته های کشاورزی وجود داشت که چقدر حرکت خوبی بود. من اصاًل با نكات منفی آن 
کاری ندارم. یک بار در خدمت آقای مهندس حجتی و معاونان وزیر و سرباز مروجانی که تازه آمده بودند آقای 
پزشكی راد از من خواست سخنرانی کنم. من یک متنی را تهیه کردم، وقتی رفتم باال ردیف اول را نگاه کردم 
دیدم تقریباً 95 % معاونان وزیر که جلو نشسته اند دوره سپاهی ترویج و آبادانی را گذرانده بودند. گفتم وقتی 
من اینها را نگاه می کنم و صحبتم را عوض می کنم نشان می دهد که پایه این وزارتخانه با همان فعالیتهایی 
که این آقایان در سپاه ترویج و آبادانی شروع کردند بوده است. وقتی که رفتم دوره سپاه ترویج و آبادانی را 
بگذرانم سفری برایم پیش آمد و رفتم به یک روستای بسیار عقب مانده در استان گلستان. در علی آباد گرگان 
یک روستایی بود که شاید 80 % افراد آن مسلول بودند. برادر من هم پزشک و در سپاه بهداشت بود و در آنجا 
خدمت می کرد و من پیش او رفتم و دیدم که این انسان ها خیلی احتیاج به کمک دارند. به محوطه بهداری 
که آمدم دیدم یک باغچه سرسبز و خرم و پر گل است گفتم که خیلی جالب است که چنین باغچه ای در 
اینجا وجود دارد. برادرم گفت این فرد که عضو سپاه ترویج و آبادانی است درست کرده است. بعد دیدم یک 
فردی هم با او است که سنش بیشتر است، گفتم ایشان کیست؟ گفت ایشان هم مروج کشاورزی است. من 
برای اولین بار اصطالح مروج کشاورزی را در آنجا شنیدم و دیدم اینها در کنار هم مكمل هم هستند. خیلی 
خوب توانسته بودند این کار را انجام دهند و من هم بیشتر وقتم را با آنها می گذراندم و با این قضیه آشنا 
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شدم. مروج کشاورزی مرا به گرگان برد و رفتیم به دفتر رئیس اداره ترویج آنجا و هرچه کاتالوگ و بروشور 
و نشریه بود به من داد تا مطالعه کنم و بعد تصمیم بگیرم. من اینها را مطالعه کردم و بعد استخدام ها شروع 
شد. به هر دلیلی در آن زمان هر فارغ التحصیلی 5 شانس انتخاب داشت که به آنجا برود. این گونه نبود که 
برای یک جا 5 نفر بروند و ثبت نام کنند. من دیدم مؤسسه خاکشناسی )که رشته من بود( استخدام می کند و 
مهندسی زراعی و سازمان ترویج کشاورزی هم دارد استخدام می کند. من هم شک نكردم و در سازمان ترویج 
کشاورزی ثبت نام کردم که در آن زمان مدیر کل آقای مهندس کمال الدین موسوی بود. بعد از ثبت نام به من 
خبر دادند که شما قبول شدید و باید برای دوره آموزشی می رفتم. وقتی من قبول شدم سازمان ترویج همانجا 
یک کالس 2 ماهه برای ما گذاشت از صبح تا غروب و همه اساتیدی که من در آن زمان به عنوان اساتید 
مطرح رشته ترویج می شناختم و در دانشگاه و سازمان ترویج جزو مدیران ارشد و با تجربه بودند مدرسان ما 
بودند. با حوصله درس می دادند و ما هم با حوصله سؤال می کردیم و جواب می گرفتیم. آن دو ماه که تمام 
شد من تقریباً آماده این بودم که بروم و مشغول شوم. برای تنكابن انتخاب شده بودم. به من گفتند باید به 
شهرستان دیگری بروم و فردی قرار است تا دو ماه دیگر جای من بیاید. به نظر من خیلی کار درستی نبود 
وقتی من در تنكابن قبول شده بودم چرا باید می رفتم جای دیگر؟ ولی وقتی رفتم تمام ناشیگری های اداری ام 
را در آنجا خالی کردم یعنی پیش نویس نمی توانستم بگیرم، مكاتبه بلد نبودم و خودم گوشی را برمی داشتم 
و به رئیس ترویج استان زنگ می زدم. در این دو ماه امور اداری را آموختم که وقتی رسیدم به آن شهری که 
قرار بود محل خدمتم باشد ناشیگری نكنم. طوری که وقتی من رفتم به شهسوار و تنكابن دیگر کارهای اداری 
را بلد بودم و شروع به کار کردم. نكته جالب دیگری که برای من اتفاق افتاد و مسیر زندگی ام را تعیین کرد 
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این بود که همه حواسشان به من بود. سازمان ترویج از نظر مسافت دور بود و ما حتی نمی توانستیم ارتباط 
تلفنی داشته باشیم زیرا تلفن ها هم مغناطیسی بود، باید به مخابرات می رفتیم و خیلی مشكل بود. من از 
همان موقع یک سری ابتكاراتی به خرج  دادم و در همان زمان یک سمینار و یک ورکشاپ برای تحقیقات و 
ترویج مرکبات ترتیب دادم. یک دلیل آن این بود که شادروان مهندس یونس ابراهیمی در آن زمان رئیس 
ایستگاه رامسر بود. در واقع رئیس مؤسسات تحقیقات و مرکبات بعدی که در آن زمان همان نقش را داشتند. 
با ایشان صحبت کردم و یک گردهمایی برگزار کردیم از همه استان ها. حتی شهردار کرمان هم بود یعنی 
استان های مرکبات خیز در سال 1352. یكی دو تا از دوستان من گفتند تو چرا سمیناری برگزار کردی که 
همه استان های مرکبات خیز شرکت کنند نمی ترسی؟ گفتم نه. از چه بترسم؟ آقای ابراهیمی که همراه من 
است و اینجا شهرستان مرکبات خیز است. روز افتتاح این همایش معاون سازمان ترویج آمد بازدید، در فاصله 
تنفس من با یكی از مروجانی که عكاسی هم بلد بود قرار گذاشته بودم که شما در آن افتتاحیه که این 
عكس ها را گرفتی، بالفاصله عكس ها را چاپ می کنی و در تنفس که بیرون می آییم عكس ها باید روی پنل ها 
باشد. بعد از اینكه برای چای و پذیرایی بیرون آمدیم معاون سازمان ترویج نگاه  کرد به دیوارها گفت این من 
نیستم؟ این شما نیستید؟ امروز نیست؟ گفتم بله برای امروز است، پرسید کی و چگونه با این سرعت این 
عكس ها را تهیه کردید؟ و خیلی عالقمند شد و برگشت به تهران. می خواهم این را بگویم که ما هم به بازدید 
می رویم و از کارشناسی که کار کرده است تشكر می کنیم و بعد به تهران می آییم و فراموش می کنیم این فرد 
در آنجا کار خوبی کرده است. البته من اخیراً یكی از معاونان وزیر را دیدم که در زمان کارشناسی اش در یک 
مرکز خدماتی در شهرستان من خیلی از کار ایشان خوشم آمد و به آقای دکتر کالنتری نوشتم ایشان این 
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پتانسیل های خوب را دارد و بعد از آن سفر ایشان شد رئیس شهرستان و االن هم شده است معاون وزیر. این 
تنها موردی بود که من دیدم اینگونه قدردانی می شود. آن موقع در مورد من هم گفتند که ایشان را بگذارید 
در لیست نوبت، که اولین بورسی که به ما داده شد به ایشان بدهید. من هم از این موضوع بی خبر بودم. به من 
گفتند که برای شما یک بورس تحصیلی آمده برای فائو که برای ادامه تحصیل در دانشگاه ردینگ به انگلیس 
بروید. پرس و جو کردم و دیدم برمی گردد به همان همایشی که داشتیم. من به انگلیس رفتم و بعد آمدم و کار 
را ادامه دادم تا اینكه معاون بعدی سازمان به من زنگ زدند که به تهران بیایم. آمدم و گفت ما عملكرد همه 
مسئوالن ترویج شهرستان ها را بررسی کردیم شما جزو آن پنج نفری هستی که اآلن می توانی رئیس ترویج 
استان شوی. یعنی به هیچ کدام از این عواملی که به آدم پست می دهند مراجعه نكرده بودند، نه به نماینده 
مجلس و نه به امام جمعه و نه هیچ کس. بی خبر بودم و خودشان ارزشیابی کرده بودند. سازمان ترویج یک 
واحد ارزیابی بسیار خوب داشت که بدون اینكه من را ببیند در حالی که هنوز تلفن ها و ارتباطات جاده ای 
مشكل داشت بعد از یک مدتی به من زنگ زدند که به تهران بیایم. گفتند چند تا استان است و من باید یكی 
از آنها را انتخاب کنم و من یكی از صحیح ترین کارهایم را در آنجا انجام دادم. به من گفتند که می توانی به 
خوزستان یا فارس یا همدان یا کهگیلویه وبویراحمد یا لرستان بروی و من بدون شک گفتم لرستان، گفتند 
خوزستان و فارس نمی روی؟ گفتم من اولین بار است که دارم رئیس ترویج استان می شوم. خودم حواسم 
هست من اگر به خوزستان بروم و خراب کنم برای همیشه از دور خارج شده ام، همینطور اگر بروم فارس و 
خراب کنم و یا همدان. البته دلیل دیگری هم داشتم. دیدم که در همدان 5 رئیس ترویج سابق که زمانی 
رئیس ترویج استان بودند اآلن کارشناس هستند و گفتم 5 نفر انسان َقَدر در آنجا هستند که همه ناظر بر 
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کارهای من اند. پس با وجود اینكه همدان را خیلی دوست دارم به لرستان رفتم و یک سال رئیس اداره ترویج 
لرستان بودم تا انقالب شد. بعدها تیم خوبی به آنجا آمدند از جمله آقای طبیب زاده معاون استاندار لرستان 
که از وقتی در گیالن مدیر کل کشاورزی بود از دوستان من بود. این خیلی به من کمک کرد که آن روزهای 
بحرانی اوایل انقالب را در شهری مثل خرم آباد و لرستان پشت سر بگذارم. بعد مدیرکل جدید ترویج که بعد 
از انقالب آمده بود به من گفت شما دیگر خدمت در لرستان برایت کافی است. اگر هم انقالب نمی شد و من 
نمی آمدم و تیم قبلی بودند اآلن موقعی بود که شما بروی به یک استان دیگر. گفتند کدام استان می خواهی 
بروی؟ من گفتم مازندران. پرسیدند چرا مازندران؟ گفتم من در تنكابن 6 سال سرپرست ترویج بودم تمام 
همكاران مازندران را می شناسم و اآلن هم اوایل انقالب است و چیزی تثبیت نشده و من باید با کسانی کار 
کنم که سابقه کار با من را داشتند و یک مدیر کل خوب هم دارد که مرحوم آقای مهندس یحیی زاده بودند.
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 یک اتفاق جالبی افتاد که اآلن این اتفاق جواب می دهد ولی در آن زمان جواب نمی داد. کارمندان نشستند 
و صورتجلسه کردند که ما فرد دیگری را می خواهیم که رئیس ترویج بشود. در زمانی که من آنجا بودم آن فرد 
یكی از ضعیف ترین کارشناسان ترویج آن استان بود که خیلی راحت می شد سرش کاله گذاشت. آقای دکتر 
شهبازی که مدیر کل ترویج بود گفت به من یک فرصت بده و به من زنگ زد و گفت که چنین کاری کرده اند 
و خیلی خوب شد چون من فهمیدم که در آنجا چه خبر است و هیچكس جز تو نمی تواند آنجا را جمع کند. 
من حكم تو را صادر کرده ام و کسی خبر ندارد. فقط آقای مدیر کل کشاورزی استان خبر دارد و من. به تهران 
بیا و ُحكمت را بگیر و به آنجا برو. من حكم را گرفتم و به مازندران رفتم. وقتی به مازندران رسیدم بچه های 
آنجا شوکه شدند. در عین حال که دوست قدیمی شان بودم ولی از روحیه خشن و دیكتاتوری من خیلی 
خوششان نمی آمد و اوایل انقالب هم بود و دوست داشتند هر جور می خواستند رفتار کنند. گفتم آمدم که 
همه تان را سر جایتان بنشانم و هر کس برود دنبال کار خودش. شوخی تمام شد و انقالب شده و من برای 
آن فردی که شما کاندیدا کردید یقیناً یک پست پیدا می کنم و دیگر صالح نیست ایشان در مازندران بماند. 
زنگ زدم به آقای دکتر شهبازی که ایشان اصاًل صالح نیست که اینجا بماند و ایشان را فرستادند سمنان. 
بعد البته در سمنان هم چند ماه بیشتر نتوانست بماند. در مازندران کارگاه های آموزشی و سمینارها و غیره 
را شروع کردیم و رسیدیم به آنجایی که آقای رسول اف که معاون وزارتخانه بود وقتی رئیس سازمان ترویج از 
ایران رفت آقای رسول اف شد رئیس سازمان ترویج. به من زنگ زد که من با شما در تهران کار دارم، حدس 
می زدم که می خواست چه بگوید. رفتم پیش آقای مدیر کل استان. گفت تو را می خواهند به تهران بفرستند. 
گفتم من دیگر قرار است تا بازنشستگی همین جا در مازندران با همین همكاران خودم کار کنم. در آن زمان 
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ستاد برنج در وزارتخانه تشكیل شده بود که من دبیر آن ستاد بودم و چون اکثر کسانی که در ستاد بودند یا 
مازندرانی و یا وابسته به مازندران بودند تقریباً در مازندران مستقر بودند. یک روز ما در مرکز آموزش تنكابن 
جلسه  ستاد داشتیم و همه مدیران مرتبط از تهران هم آمده بودند و سی نفر از مدیران و کارشناسان ارشد 
وزارتخانه که به نوعی با برنج کار داشتند حضور داشتند )این را هم باید بگویم که این یک حرکت خیلی 
خوب وزارتخانه در آن زمان بود(. ما مشغول جلسه بودیم که در باز شد و آقای رسول اف و آقای یحیی زاده 
آمدند. بعد آقای رسول اف )که بعداً من با ایشان بیشتر آشنا شدم( گفتند که من وقتی می خواهم یک مدیر را 
در سمتی بگمارم و او را قبول داشته باشم خودم می روم دیدن او و نمی گویم به تهران بیا. من به این نتیجه 
رسیده بودم که شما باید بیایید و قائم مقام من شوید. آن همه راه را اول به ساری و بعد به تنكابن آمده بود. 
و  ترویج  بدنه سازمان  ترویج. یک ساله  در سازمان  آقای رسول اف  قائم مقام  و شدم  آمدم  تهران  به  من 
مدیریت آن تغییراتی کرد که من دیدم با گروه خونی من سازگار نیست. نامه بسیار تندی نوشتم به مدیر کل 
سازمان ترویج که شما جراح قلب خیلی خوبی هستید ولی اینجا یک بیمارستان تخصصی مغز است و تخصص 
شما به درد اینجا نمی خورد، شما باید می رفتید یک بیمارستان که تخصص قلب داشته باشد و اشتباه آمدید 
و ترویج را خراب کردید. کاری به عملكرد ایشان ندارم. به هر حال برگشتم مازندران. وقتی برگشتم مازندران 
آقای کالنتری شده بود وزیر و آقای دکتر رسول اف مجری طرحی با ژاپنی ها در شمال شده بود. من باید این را 
اضافه کنم که ژاپنیها بالفاصله بعد از انقالب آمدند پیشنهاد کردند که ما یک طرح توسعه کشاورزی به عنوان 
پایلوت میخواهیم اجرا کنیم و به دنبال بازاریابی بودند که جای پایشان را برای بعد محكم کنند که کردند و 
گفتند یک جایی می خواهیم که از جنگ مقداری دور باشد که مازندران پیشنهاد شد. دوره نخست وزیری 
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آقای میرحسین موسوی بود. آقای موسوی در هیئت دولت مطرح می کند که اینها می خواهند روی آبخیزداری 
و آبیاری و دام و پزشكی و مخابرات و همه چیز طرح بدهند، هیچ وزیری حاضر نمی شود که اعالم آمادگی 
کند. وزارت کشاورزی می گوید ما حاضر هستیم در بخش کشاورزی این طرح را انجام دهیم. آقای رسول اف 
می شود مجری آن طرح ولی بقیه وزرا حاضر نشدند. البته بعد که طرح جا افتاد و یكی دو سالی گذشت، 
از وزارتخانه های دیگر با آقای دکتر کالنتری تماس می گرفتند که کاری کنید که جایكا که دارد با شما کار 
می کند با ما هم کار کند. آقای رسول اف گفت حاال که برگشتی مازندران قائم مقام من باش و ما آن طرح را 
شروع کردیم. ده سال من مجری آن طرح بودم. بعد از مدتی دیگر نمی توانستم با مدیرکل جدید کشاورزی 
استان مازندران هم فكر باشم لذا به تهران آمدم و با حكم آقای مهندس رسول اف و حفظ قائم مقامی ایشان 
در طرح هراز و دبیری کمیته برنامه ریزی برنج کشور، به عنوان مدیرکل دفتر فائو منصوب شدم. تا اینكه یک 
بار آقای دکتر کالنتری زنگ زد که با وجود اینكه دلم نمی  خواهد و تو در مازندران می توانی خیلی مفیدتر 
باشی )چون سال هاست در آنجا کار کرده ای( ولی من در سازمان ترویج خأل دارم، و علی رغم میلم به آقای 
دکتر آهون منش گفتم شما را به آنجا بیاورد و معاون ترویج سازمان شوید. گفتم می دانی که من در آنجا جا 

افتاده ام گفت نه اآلن مصلحت وزارتخانه واجب تر است تا مصلحت خودت. 
من آمدم. یک مطلب جالبی هم آقای دکتر آهون منش به من گفت. ایشان گفت من اآلن دو ماه است که 
ده تا لیست می دهم به آقای دکتر کالنتری و مدام این لیست ها را عوض می کنم. خدا آقای دکتر آهون منش 
را حفظش کند، گفت تو در هیچ یک از این لیست ها نبودی و نمی دانم چرا برای ریاست سازمان ترویج به 
ذهنم نمی رسید و هر بار هم دکتر می گفت لیست را عوض کن تو را یادم می رفت. وقتی که آقای دکتر گفت 
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من انتخاب خودم را کرده ام گفتم چرا خودم در یادم نبود. خالصه به آنجا آمدم و بعد هم در سازمان ترویج، 
مدیرکل دفتر فائو، دبیر ستاد برنج وزارت کشاورزی و همزمان قائم مقام طرح هراز هم بودم. هفت مسئولیت 
ارجاع می کنم  به شما کار دومی که در رشته خودتان هم هست  به دوستان جوانم می گفتم من  داشتم. 
می گویید من گرفتار هستم پس به من چه می گویید من هفت تا مسئولیت دارم. مسئولیت مدیریتی را از 
6 صبح شروع می کردم بین اوین و وزارتخانه می رفتم و می آمدم و آخر هفته ها )پنجشنبه ها و جمعه ها( را 
هم گذاشته بودم که برای طرح هراز به آمل بروم که بعدها طرح هراز را کنار گذاشتم. ستاد هم منحل شد 
که یكی از اشتباهات بزرگ وزارتخانه این بود که این کمیته ها و ستادها را منحل یا خیلی ضعیف کرد. از فائو 
هم استعفا دادم و به آقای رسول اف گفتم دیگر نمی رسم که صبح آنجا و ظهر اینجا باشم. می گفت خیلی از 
سفرهای مدیریتی فائو را که جلسه تصمیم گیری است باید خودت بروی و نباید کارشناس بفرستیم. آقای دکتر 
کالنتری هم اصرار دارد که فردی برود که بتواند در آنجا از طرف ما تصمیم بگیرد. کم کم همه را کنار گذاشتم 

حتی سازمان ترویج را. بعد هم شدم مشاور آقای دکتر کالنتری و تا بازنشستگی هم که مشاور ایشان بودم. 

دکتر زند: �

جناب آقای مهندس، تجربیاتتان را شیرین و سلسله وار بیان کردید و برای ما درس بود و بهره بردیم. 
نزدیک 6 دهه در بخش فعال هستید، عالقمند به این بخش بوده اید و در استان های مختلف کار کردید و 
مسئولیت داشته اید. در فائو هم  فعال بودید. لطفاً فراز و نشیب های بخش کشاورزی و تاریخ ترویج را در این 

60 سال بیان کنید.
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مهندس علیزاده شایق: �

عرض کنم که اواخر دهه 1320 بود، یعنی سال 1326 بود که فائو تصمیم گرفت یک سری حرکت های 
ترویجی در دنیا راه اندازی کند. به همین دلیل از نماینده های وزارت کشاورزی همه کشورها دعوت کرد که 
به آنجا بروند. در آن زمان طرح ترومن رئیس جمهور آمریكا هم در کشورهای مختلف اجرا می شد. حاال برخی 
منتقد آن هستند و برخی قسمت مثبت آن را می بینند. من بخش مثبت آن را می بینم. یعنی آنها آمدند 
برای اینكه ما در روستا حضور پیدا کنیم و بتوانیم به آنجا برویم این بحث مروجان extension agent را 
مطرح کردند. آن زمان چون سازمان ترویج نداشتیم از هر واحدی یک تكنسین کار ترویجی می کرد، مثاًل 
در مازندران یا گیالن و یا در استان های دیگر تكنسین حفظ نباتات و تكنسین دامپزشكی داوطلب شدند 
و آمدند و حرکت های ترویجی انجام دادند. تا اینكه در سال 1332 باالخره گفتند که باید به تصویب برسد 
که ما سازمان ترویج کشاورزی داشته باشیم، ولی چون قبل از آن ما وزارت کشاورزی هم نداشتیم و اداره 
کل فالحت و فواید عامه بود نمی شد که این اداره کل خودش تشكیل شود ولی وقتی شد وزارت کشاورزی، 
سازمان ترویج کشاورزی هم در سال 1332 رسماً تشكیل شد. ولی قبل از آن در همان زمان که مقدمات 

داشت فراهم می شد حرکت های ترویجی در حال انجام بود. 
اآلن من از کتاب خودم بخشی را پیدا کردم که می گوید آقای دکتر احمد مقبل در سال 1327 وزیر 
کشاورزی بود. ایشان یک بخشنامه می کند به همه واحدها که ما در وزارت کشاورزی عالوه بر انجام تكالیف 
اجرایی سه نوع کار متمایز مهم داریم. اول بررسی و آزمایش، دوم ترویج و ارشاد، و سوم اقتصاد کشاورزی. 
یعنی شما اآلن هم اگر بخواهید بروید بر آن اصل ها می بیند که تحقیقات، آموزش و ترویج و اقتصاد است. 
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در واقع اصل اینهاست و بقیه فرع هستند. وزیر برنامه های خود را این گونه اعالم کرد: که من اول وظایف این 
وزارتخانه را تعیین می کنم؛ دوم برای اینكه بتوانیم این وظایف را اجرا کنیم یک سازمان برایش تعیین خواهیم 
کرد یعنی چارت سازمانی هم تشكیل می دهیم و تعیین وظایف می کنیم؛ و سوم اینكه من مشاغل مختلف این 
سازمان را به کسانی واگذار می کنم که از نظر علمی و اخالقی واجد شرایط باشند؛ و باالخره آخرین کاری که 
من باید انجام بدهم این است که وسایل کار را تا آنجایی که امكان دارد فراهم کنم. ما باید همین چارچوب 
را جلو می رفتیم یعنی تخصص ها را نگه می داشتیم. من یادم است به یكی از وزرای کشاورزی بعد از انقالب، 
که نمی خواهم نام ببرم، فردی را از یكی از همین مراکز قدرت پیشنهاد کرده بودند که بگذارد به عنوان رئیس 
سازمان حفظ نباتات و دکتر کالنتری را خیلی در فشار گذاشته بودند. آقای دکتر کالنتری فرمودند که این فرد 
را یا بگذارید جای خودم وزیر شود و یا یكی از معاون ها؛ ولی من سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشكی 
را  به غیر متخصص نمی دهم. شما یک نگاهی به رؤسای سازمان حفظ نباتات و دامپزشكی در چند سال 
قبل بیندازید، همه قدرهای آن رشته بودند. یک بار یكی از وزرا کشاورزی، داستانی برای من تعریف می کرد 
می گفت یک نفر خیلی دنبال پست بود. از دفتر امام جمعه تماس گرفتند، استاندار زنگ زد و خیلی ها سفارش 
کردند. گفتم من می خواهم تو بشوی رئیس سازمان حفظ نباتات و گفت چشم هر چه امر بفرمایید همكاری 
می کنم. گفتم فردا بیا و فردا که آمد گفتم متأسفانه آنجا پر شد، رئیس سازمان دامپزشكی می شوی؟ گفت 
اگر شما دستور بدهید بله. می گفت باز هم گفتم دو روز دیگر بیا و دو روز دیگر آمد و گفتم اصاًل چطور است 
بشوی رئیس سازمان ترویج، باز هم موافق بود. در روز چهارم از اتاق بیرون کردمش و گفتم تو باالخره چه 
تخصصی داری؟ حفظ نباتات است؟ دامپزشكی است یا ترویج؟ هر چه می گویم تو قبول می کنی. همان روز 
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اول باید به من می گفتی خیلی ممنون من از حفظ نباتات هیچی نمی دانم اگر می خواهید به من پست دهید 
تخصصم این است. 

ترویج هم به همین صورت به عنوان سازمان ترویج پیش رفت. تا زمانی که تشكیالت در حال تغییر بود 
سازمان ترویج شد معاونت ترویج سازمان تحقیق، آموزش و ترویج. من جزو موافق ها بودم و مقاله ای هم در 
روزنامه منتشر کردم و بعد دیدم چه اشتباهی کردم. یكی از بزرگترین اشتباهاتی که من در زندگی کاری ام 
کردم همین بود. سازمان ترویج کشاورزی اگر مثل سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشكی یک سازمان 
مستقل با ردیف بودجه خاص خودش مانده بود یقیناً اآلن بسیار موفق تر بود منتها این کار شد. جلو حرکت 
بعدی را گرفتم و این بود که آمدند کلمه مروج را هم برداشتند و گذاشتند تكنسین امور زراعت و تكنسین 
امور باغبانی. من یک نامه نوشتم به آقای مهندس رسول اف که اسم من و شما در تاریخ ماند، شما به عنوان 
معاون وزیر کشاورزی و من به عنوان مسئول ترویج کشاورزی کشور هر دو به دست هم بزرگترین خیانت را 
کردیم. دنیا هنوز extension agent دارد ولی ما نداریم، بعد که دیگر خودتان شاهد هستید این کلمه مروج 
چقدر این طرف و آن طرف کشیده شد و چه عنوان هایی برای آن آمد ولی این مروج آن مروج نبود. مروجی 
که با موتور سیكلت می رفت و مروجی که من در کتابم نوشته ام. نامه ای که مروجی از رئیس خود درخواست 
کرده است که من می روم برای سر کشی این مقدار علیق برای اسب می خواهم. نمی گویم که اآلن کسی 
با قاطر و دوچرخه و موتورسیكلت برود. در یک برهه ای از دهه شصت، اوضاع خیلی وحشتناک شد، وقتی 
می خواستند گازوئیل، بنزین و روغن و غیره تقسیم کنند می گفتند این را به مروجان بدهید؛ یعنی مروج هر 
کاری می کرد جز آن کاری که باید. در آن برهه زمانی فریاد مروجان در آمده بود که ما سواد خودمان را هم 

داریم فراموش می کنیم از بس که کوپن دادیم و حواله و غیره را به عهده ما گذاشته اند.
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دکتر خلج: �

جنابعالی، آموزش و مهارت های کاربردی چه برای کارکنان و چه برای بهره برداران را از اهم اموری که 
منجر به بهبود شرایط و حرکت به سمت بهره وری بهتر و بیشتر می شود برشمردید. با توجه به تجارب و 

مسئولیت های شما بهترین برنامه، راهبرد و اقدام برای حرکت در این مسیر چیست؟

مهندس علیزاده شایق: �

ببنید ما بر اساس سنت ها و فرهنگ های آن موقع کارهایی می کردیم که متناسب با آن زمان بود. اآلن ما 
کارهایی داریم می کنیم که حتی متناسب با این زمان نیست. یعنی اگر بخواهیم آن کارها را کنیم می گویند 
که دیگر زمان این کارها نیست. یعنی ما آمدیم مثل کبک راه برویم راه رفتن خودمان را هم از یاد برده ایم. ما 
در آن زمان که من در ترویج بودم چند تا حرکت خیلی ضروری داشتیم. یكی بحث آموزش زنان روستایی 
بود و کاماًل این را شكل داده بودیم و سیستمی داشت که زنان روستایی بر اساس این سیستم این کارها را 
انجام دهند. یک دفتر خوبی هم در آنجا داشتیم که کارش فقط همین بود. حتی برخی از این زنان را ما به 
دوره های فائو می فرستادیم که با دنیا آشنا شوند. آموزش جوانان روستایی که این را بعضی از همین معاون های 
وزارتخانه خودمان به سخره می گرفتند؛ باشگاه چهار دال و طرح ترومن و غیره. باید گفت نه، طرح جوانان 
روستایی می تواند به روزرسانی شود؛ اصل همان اصل باشد ولی روش درست شود. مثل همان بحثی که من 
در وزارتخانه کردم گفتم شما گفتید که کلمه سپاه ترویج و آبادانی کلمه طاغوتی است. اوالً کی گفته طاغوتی 
است؟ گفتید می گوییم سرباز مروج، که یكی از بی معنی ترین اصطالحاتی است که به کار گرفتیم. یعنی چی 
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سرباز مروج؟ اگر سرباز است چرا مروج است؟ البته وقتی شد وزارت جهاد کشاورزی می شد از این کارها کرد 
ولی در آن زمان من ایراد می گرفتم که سرباز مروج یعنی چه؟ گفتم من حاضرم به شما کمک کنم به شرط 
اینكه این کلمه را دوباره برگردانید به »سپاهیان ترویج آبادانی«. یک بار هم، بخشی از ارتش دنبال همین 
فعالیت های ترویجی بود من را خواستند و من به ستاد رفتم و با فرماندهان صحبت کردم. گفتم من یک 
شرطی دارم اگر قرار است شما هم ترویج کشاورزی داشته باشید اول اینكه کلمه جدیدی ابداع نكنید. اگر با 

سپاهیان ترویج آبادانی حاضر هستید من هم هستم که بعد خود وزارتخانه جلو کار آنها را گرفت. 
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گردهمایی هایی که ما همیشه با مروجان و رؤسای ادارات ترویج می گذاشتیم دائماً انجام می شد. من حتی 
در زمان مدیریت خودم هر سه ماه یک بار همه رؤسای ترویج استان ها یعنی یک جمع 30 نفره را با اتوبوس 
می بردم مثاًل فعالیت های کشاورزی مازندران و گلستان و گیالن را ببینند. چند روز همه با هم بودیم. اوالً این 
اتوبوس خودش یک کالس بود یعنی رئیس ترویج خوزستان تجربه اش را می داد به رئیس ترویج گلستان و 
غیره. وقتی ما از اتوبوس پیاده می شدیم در واقع سه ساعت کالس گذاشته بودیم. بعد می رفتیم فعالیت های 
کشاورزی آن استان ها را می دیدیم و از همه سؤال می کردم. شب می نشستیم با مدیر کل کشاورزی جلسه 
می گذاشتیم و عیب های کاری یكدیگر را به هم می گفتند که این کار اصاًل ترویجی نیست و اصاًل جواب 
نمی دهد و تبادل نظر می کردیم. یا مثاًل می رفتیم سیستان بلوچستان و اینها با هم آشنا می شدند. اآلن من 
یک بار در یک جلسه، زمانی که شما معاون تحقیقات بودید، از یكی از معاونان پرسیدم که در این عكس 
آن آقایی که آنجا نشسته است معاون چی است؟ گفت باور می کنی من نمی شناسم؟ گفتم شما که معاون 
هستی نمی دانی ایشان معاون چی هست؟ گفت نه ما می آییم می نشینیم در جلسه و جلو ما هم که اسمی 
نیست و وزیر هم که ترتیبی نداده هر چند وقت یكبار دور هم جمع شویم. ما می نشینیم و می رویم و من 
ممكن است دیگر با او کاری نداشته باشم و اگر هم کار داشته باشم مكاتبه ای انجام می شود. من حتی زمانی 
در تهران هم که بودم با معاونان وزیر و خانواده هایشان دوره های مهمانی داشتیم. ماهی یک بار خانه یكی از 
ماها بود. در آنجا وقتی با جمع خانوادگی باشی من اگر با معاون آب و خاک مشكلی داشتم حل می شد، زیرا 
یک جمع خانوادگی درست می شد ولی اآلن با هم غریبه هستند و یكی از نكات ضعف این سیستمی است 

که دارد پیش می رود.
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دکتر زند: �

آقای مهندس، یكی از خصوصیات مدیران ترویج، اشراف درون بخشی آنها و همچنین دیدگاه نقادانه و 
توسعه گرایانه برای بخش است. با توجه به سابقه فعالیتتان یک مقداری هم راجع به چالش های مهمی که ما 

اآلن در بخش داریم توضیح دهید.

مهندس علیزاده شایق: �

ببینید یكی از مشكالتی که ما داریم و اسم آن را گذاشته ایم کالن نگری یعنی وقتی یک کسی انتقاد 
می کند می گوییم کالن نگر هستید. من همیشه بحثم این بود. وقتی برای بازدید ترویجی به کشور کره رفتم 
و برگشتم، گزارشی به آقای دکتر کالنتری هم نوشتم. متأسفانه مثل بقیه گزارش ها یعنی به ما می گویند که 
خب تو رفتی و یک ماه گشتی و آمدی، رها کن. چرا با این نوشته ها سر ما را درد می آوری؟ یكی از چیزهای 
خوبی که در آنجا دیدم صنایع کوچک روستایی بود. کارخانه شالی کوبی از آن شالیكاری که نشسته است 
زیر کوه و به اندازه کف دست شالی کاشته است دور است، این باالخره نمی تواند شالی را تازه خوری کند 
باید حتماً برساند به یک کارخانه و تبدیل کند. این شالی کار اگر بخواهد با این هزینه ها محصولش را از 30 
کیلومتر آن طرف تر بیاورد به این کارخانه، دیگر چیزی برای خودش نمی ماند. اینكه می گویم، دیده ام و هست. 
چرا نمی آییم کارگاه های کوچک صنایع تبدیلی در روستاهای مختلف داشته باشیم حاال تحت هر مدیریتی. 
ما سازمان تعاون روستایی مان متأسفانه نیست و وجود ندارد در حالی که تمام این ها وظایف آن است. به جای 
اینكه این شالی اش را این همه راه به یک کارخانه بزرگ ببرد، بدهد به یک کارخانه کوچكتر. ما از همین برنج 
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و مشتقات آن چقدر می توانیم استفاده کنیم. فقط کافی است که کارگاه های کوچک داشته باشیم هم شغل 
ایجاد می شود و هم از تمام مشتقات این محصول استفاده می کنیم. اآلن شما بروید دم کارخانه ها ببینید چقدر 
سبوس ریخته است و بعد من دیدم خانم یكی از دوستانم سبوس برنج خریده است که بسته بندی زیبایی 
داشت. گفت یک فروشگاهی هست از اینها درست می کند و می فروشد. گفتم به من می گفتی. در شمال تمام 

سبوس های این کارخانه ها دور ریخته می شود و یک نفر نیست اینها را ساماندهی کند. 
چرا شما باید بروید به شهر رشت وسط میدان شهرداری دو تا فروشگاه پیدا کنید تا صنایع دستی ایران 
را بخرید؟ نمی شود در همان شهرها و در روستاها یک کارگاه کوچک باشد؟ شما فقط از آن حمایت کنید؛ 
هم برای خانم ها کار پیدا می شود و هم کنار خانواده شان هستند و هم یک کار ترویجی زیبا انجام می دهند 
و این را توسعه می دهند. متأسفانه ما این کار را نمی کنیم و از همه مهمتر آماری که داریم اصاًل برای کسی 
قابل استناد نیست. اگر یادتان باشد پارسال در شروع سال 98 وزارتخانه اعالم کرد که ما در برنج خودکفا 
شده ایم. من دیگر تمام روز را مجبور بودم که به تلفن کشاورزان و اعضای انجمن جواب بدهم که کی خودکفا 
شدیم که ما نفهمیدیم؟ چگونه خودکفا شدیم؟ از وزارتخانه پرسیدم گفتند شدید دیگر؟ گفتم از این طرف 
می گویید خودکفا شدید و از طرف دیگر وزیرتان ده دقیقه پیش امضا کرده است 200هزار تن برنجی که در 
گمرک مانده ترخیص شود. پس اینها با هم تناسب ندارد. برنامه ریزی و وقت شناسی هم نداریم. من داشتم در 
شبكه خبر مصاحبه می کردم که به اندازه کافی برنج داریم و سال پر آبی بود و ما فقط 500 تا 600 هزار تن 
کسری داریم و آن هم که از سال های قبل مخصوصاً در سال 92 به قدری وارد شد که ما دیگر نیازی نداریم و 
کافی است. دیدم رئیس شبكه تعجب کرد و آمد به جایگاهی که داشتیم برنامه ضبط می کردیم و پخش زنده 
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بود یک یادداشت گذاشت جلوی من. در یادداشت نوشته شده بود آقای علیزاده چشمتان روشن اآلن آقای 
حجتی اجازه دادند 100هزار تن برنجی که در گمرک مانده بود ترخیص شود. زیر آن هم نوشته شده بود 
ولی برنامه را ادامه دهید. بعد که تمام شد رفتم و گفتم که این نامه ای که گذاشتید فكر نكردید شاید من در 
برنامه زنده عكس العمل نشان دهم؟ از من بعید نیست یک وقت چیزی بگویم. چرا این را به من دادید؟ گفت 
فكر کردم شاید شما بخواهید صحبتتان را اصالح کنید بگویید ما 100هزار تن دیگر را هم وارد کنیم مشكل 
حل می شود. گفتم من هرگز چنین کاری نمی کنم درست در شرایطی که کشاورز در زمین است. من گاهی 
بدبینانه فكر می کنم عمدی است ولی خوشبینانه فكر می کنم که نمی دانند چه کار دارند می کنند. کسی هم 
که این برنامه را دیكته می کند یقین بدانید که مشكل کشاورز و تولید را نمی داند، نیاز را نمی داند و مشكل 

مصرف کننده را نمی داند وگرنه هیچ گاه این کار را انجام نمی دهد. 

دکتر زند: �

پس یكی از چالش های ما کم توجهی به صنایع خرد روستایی است؟

مهندس علیزاده شایق: �

و یكی هم بحث تعادل بین واردات و تولید است که همه بر اساس آمار است. من زمانی که در وزارتخانه 
بودم هیچ گاه نمی توانستم به آماری که اداره کل آمار و اطالعات می دهد استناد کنم. یكی گفت اآلن 15 سال 
است این آمار و اطالعات شما سطح کشت برنج گیالن را یک رقم نشان می دهد. شما بیایید به گیالن و دور 
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بزنید متوجه می شوید که این آمار برای سال 1350 است. چه اصراری دارند که همان آمار را بدهند و بعد ما 
را گمراه کنند که بگوییم حاال که سطح کشت این مقدار است پس ما باید بیشتر وارد کنیم.

دکتر مؤیدی: �

بسم اهلل الرحمن الرحیم، خیلی خوشحالم که امروز خدمت جناب آقای مهندس علیزاده شایق هستیم. این 
فرصت خیلی خوبی است که آقای دکتر زند و آقای دکتر خلج به وجود آوردند. حضور بزرگواران و اساتید 
رشته های مختلف، فرصت گرانبهایی برای ترویج به وجود آورده است. اولین حكم کارگزینی من در سال 69 
مروج کشاورزی در یكی از مراکز خدمات کشاورزی جنوب خراسان است. یک سال در آن مرکز کار کردم و 
بعد مدیر آموزش و ترویج شدم. بخشی از دغدغه هایی که شما فرمودید حل شده است ولی بخشی هم حل 
نشده و باقی مانده است. مثاًل یكی از آنها موضوع ردیف اختصاصی بودجه است، که در حال حاضر اختصاص 
یافته است. در بحث ارتباط محقق و مروج نیز به همت آقای دکتر زند و آقای دکتر خاوازی در قالب نظام نوین 
ترویج، 100پژوهشگر ارشد انتخاب شدند و ترویج همه پشتیبانی های الزم را انجام می دهد و این پژوهشگران 
با استان ها و شهرستان ها و 1500 محقق معینی که داریم ارتباط دارند. در حوزه زنان روستایی مثل زمان خود 
شما هنوز هم ظرفیت خیلی خوبی است و هنوز هم ظرفیت سازی و نهادسازی شان خیلی خوب کار می کنند 
و جدیداً هم توانستیم مثل آن 19 تا مؤسسه پژوهشی که هستند برای اولین بار کمیته علمی فنی در معاونت 
آموزش و ترویج ایجاد کنیم که طرح های پژوهشی، مطالعاتی و ترویجی را  بررسی و تصویب کند. همچنین 
اگرچه حكم مدیران ترویج را ما نمی زنیم ولی اآلن هر جایی که قرار است مدیر ترویجی منصوب شود حتماً 
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باید سه نفر را رئیس سازمان معرفی کند و بعد با آنها مصاحبه شود تا تعیین شود از این سه نفر چه کسی 
انتخاب شود و اولویت هم با آن تخصصی است که حضرتعالی فرمودید. ولی بله خیلی از دغدغه ها هم باقی 
مانده است. هنوز موازی کاری با واحدهای دیگر که کارهای آموزش و ترویجی انجام می دهند وجود دارد. هنوز 
ارجاع بسیاری از کارهای غیر ترویجی برای مروجان هست، خیلی هم تالش می کنیم ولی سخت است. هنوز 
آن 1500 مرکز جهاد کشاورزی که آقای دکتر زند در آن زمان طرح آن را به آقای دکتر خاوازی دادند و به 
تصویب رسیده است  امكانات خوبی ندارند، اگرچه 3000 کامپیوتر درجه یک و تعدادی ماشین تهیه و توزیع 
شده ولی هنوز کامل نشده اند. اآلن وزیرمان کسی است که از همین سازمان رفته است و معاون وزیر بوده و 
در کنار ایشان آقای دکتر زند هستند. ما فكر می کنیم با کمک شما و بزرگان ترویج و با مشاوره هایی که داده 
می شود حتما اگر قرار است اتفاقی برای آموزش و ترویج کشور بیفتد اتفاقاً در همین دوره باید انجام شود. کجا 
دیگر چنین اتفاقی می افتد که معاون ترویج یک کشور، وزیر شود و افراد همكار و نزدیک ایشان هم به این 
موضوع اعتقاد داشته باشند. خواهشم از جنابعالی این است که با این تجربه ای که دارید بفرمایید که بهترین 
کار و یا کارهای خوبی که شما در عرصه ترویج انجام دادید چه بوده است؟ در دوران شما بحث مددکاران 
خیلی مورد توجه جنابعالی بود و اگرچه اآلن هم هستند ولی فكر می کنم هنوز هم جای کار بیشتر هست و 
به ویژه بحث جوانان که شما فرمودید. البته ما بحث جوانان روستایی را تكمیل و آماده کردیم و به زودی هم 
امیدواریم ابالغ شود که برای جوانان روستایی در روستاها اتفاق بیفتد. من همین خواهش را از شما داشتم که 

به ما کمک کنید حتماً تجربه های ناب شما می تواند مسیر راهی که ما شروع کردیم را بهتر کند.
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مهندس علیزاده شایق: �

خیلی ممنون، عرض کنم آقای مؤیدی اوالً من خودم نمی خواهم آن برهه را با این برهه مقایسه کنم. 
یعنی وقتی من در باشگاه جوانان روستایی میرفتم و میز و تور پینگپنگ می دادم کافی بود برایش یا فرض 
کنید وقتی می رفتیم یک تلویزیون و یک ویدیو می دادیم و فیلم های خانه داری و آشپزی را به خانم آموزش 
می داد مختص آن زمان بود و اآلن آن را نمی طلبد. اآلن کالن تر باید به آن نگاه کرد. مثاًل وقتی مددکاران 
ترویجی تشكیل شد، کارت مددکاری شماره یک هر استان را میدادم به استاندار. کارت را به صورت نمادین 
بزرگ درست کرده بودیم. وقتی رئیس ترویج و مدیر کل وقت می گرفتند و می رفتیم پیش استاندار و این لوح 
را می دادیم به او که کارت شماره یک عضویت در کانون مددکاران ترویجی هر استان بود حس می کردند که 
دیگر با ما هستند. حتی گاهی اوایل که انجمن برنج تشكیل شده بود همین کار را با مدیر کل استان ها در مورد 
انجمن برنج می کردم. وقتی می رفتیم می گفتم ببینید من درست است که مدیر کل این استان هستم ولی 
شما دبیر انجمنی هستید که من عضو آن هستم. چون پست های سیاسی آنچنانی دیگر خسته شان کرده بود. 
اآلن هم باید دید که چه چیزی نیاز است. اگر اآلن شما یک ویدیو ببرید و بدهید که انگیزه ای ایجاد نمی شود. 
من دوتا وظیفه را در سازمان ترویج متأسفانه نتوانستم جا بیندازم و آن بحث این بود که همه طرح هایی 
که دارید اجرا می کنید و همه کالس های آموزشی تان و همه مقاالتتان بوی اقتصاد داشته باشد. یعنی واقعاً 
آموزش اقتصادی این طرح و این کار را هم بدهید. منتها خود من خیلی با مقاومت روبه رو شدم و سخت بود. 
یک بار حتی من و آقای دکتر کالنتری رفتیم در روستایی در مازندران در حاشیه مزرعه نشستیم و کشاورزان 
و مروجان را هم خواستیم تا هزینه تمام شده یک کیلو برنج را حساب کنیم. خود دکتر هم کاغذ و قلم گرفت 
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دستش، کشاورز شروع کرد به گفتن، آقای دکتر به مروج آنجا و کارشناس گفته بود هر جا که ایشان اشتباه 
می کند تصحیح کن و او نكرد؛ جز یكی دو مورد. وقتی تمام شد گفت ببینید اینجوری است که فكر می کنید 
برنج سودآور نیست. شما گفتید که من از رودخانه و نهر پمپ آب گذاشته ام و آب را به اینجا منتقل می کنم 
بعد می گویید من به وزارت نیرو حقابه دادهام با این مبلغ. بعد می گویید من نهر را الیروبی کرده ام، شما سه 
جور با سه اسم مختلف دارید برای آبیاری هزینه در نظر می گیرید. از آن طرف می گویید که من علف تراش 
آورده ام و علف ها را زده ام و از طرف دیگر می گویید علف کش زده ام و همه مزرعه را به صورت %100 علف کش 
زده اید و همه را هم با علف تراش زده اید. این باعث می شود که برنج شما قیمت کاذب پیدا می کند. اگر شما 
آموزش اقتصادی به کشاورز ندهید به جایی نخواهید رسید. به همین دلیل هم هنوز که کشاورز را می بینید 
می گوید من همه زندگی ام را گذاشته ام برای این کار. اآلن هم بهترین فرصت است برای این کار. کشاورز 

بداند که چه کاری اقتصادی است. 
بحث دیگری که مغفول ماند حفاظت محیط زیست است. متأسفانه ناهماهنگی دستگاه ها باعث این قضیه 
می شد. ما آمدیم با سازمان حفظ نباتات و با سازمان بررسی آفات گفتیم شما راه هایی نشان دهید که به جای 
استفاده از سم روش های غیر شیمیایی استفاده کنند. این را جا بیاندازید. گزارش هایی که از استان ها می رسید 
این بود که ما کامل به کشاورزان یاد داده ایم که روش های غیر شیمیایی یا روش های مكانیكی را استفاده 
کنند. بعد می رفتیم سراغ معاونت زراعت، حاال خوشبختانه معاون زراعت دوست من بود و ما با هم شوخی هم 
داشتیم می گفت من این را باور کنم یا آن را؟ تو می گویی که ما اینقدر آموزش دادیم و اآلن همه دارند غیر 
شیمیایی استفاده می کنند. بعد رئیس ترویج شما نامه نوشته است این مقدار کود و این مقدار سم برای مزرعه 
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می خواهم. باالخره کدام یكی درست است؟ یک جایی وزارتخانه با آن آمارهای غلط خود گفت تقریباً 80% 
اراضی شالی کاری ما با روش های غیر شیمیایی است و کود و سم مصرف نمی کنیم. از طرف دیگر باز پخش 
کود آمد گفت ما اینقدر کود وارد کردیم و این مقدار هم تولید داخلی مان است ولی باز هم می گویید کم است. 
یعنی هم آمار اشتباه بود هم ما نتوانستیم حفظ محیط زیست را جا بیندازیم. اآلن شما ببنید هر جای دنیا 
که بروید فقط کافی است که بدانید یک ماده شیمیایی در این شكالت است اصاًل امكان ندارد استفاده کنند. 
منتها ما فقط در حد شعار هستیم. ما باید این را عملی کنیم یعنی اگر این دو سه تا کار را انجام دهیم خیلی 
صرفه جویی می شود. اآلن شما از کجا کود و سم وارد کنید؟ از کجا مطمئن هستید؟ با آقای دکتر کالنتری 
رفته بودیم به باغ خودم در شمال. گفت اینها که فقط پر از آفت است، باغبان را صدا کردم گفتم که تو چقدر 
امسال سم زدی به اینجا؟ رقم را گفت، گفتم توجه فرمودید؟ هزینه اش را هم من دادم. این همه سم همه 
این آفات را باید از بین می برد ولی از بین نرفته است. پس سم، سم مرغوبی نیست. یعنی شما هم پول سم 
می دهید و وارد می کنید و هم سمتان قوه مؤثره اش اینقدر نیست. من هم می خواهم اینجا محیط قابل زیست 
شود. از سال آینده دیگر به باغبان اجازه نمی دهم سمپاشی کند و از آقای ابراهیمی هم خواهش می کنم به 
این باغ بیاید و به باغبان من روش هایی یاد بدهد که دیگر ما سم مصرف نكنیم. او را به کالردشت می فرستم 
تا کود دامی بیاورد و اگر در جایی الزم است کود فسفات بدهیم این کود را بدهیم و لكه گیری کنیم و به باغ 
آن همه کود شیمیایی ندهیم. اتفاقاً محصول خیلی خوبی هم داده است. سال بعد هم یک جعبه بردم در خانه 
دکتر و گفت چی شده است؟ گفتم روش من جواب داد. روش شما در وزارتخانه جواب نمی دهد. شما کسی 

را دارید که این سم را آزمایش کند و بگوید که قوه مؤثره اش چقدر است؟ 
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دکتر موسوی: �

بسم اهلل الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض می کنم حضور جنابعالی. مایه خوشحالی و مباهات است. افتخار 
می کنیم به پیشكسوتان وزرات جهاد کشاورزی به خصوص در حوزه آموزش و ترویج که تعلق خاطر ویژه ای 

به آنها پیدا کردم.
آقای مهندس اشاره خوبی به جایگاه تشكیالتی و تاریخی ترویج داشتید، اگر ممكن است بیشتر شرح دهید 
که چه اتفاقی افتاد که آقای مهندس علیزاده به این نتیجه رسیدند که اینگونه سازمان ترویج و یا معاونت 
ترویج با تحقیقات ادغام و ذیل یک سازمان شود و به چه تحلیلی رسیدید که ترویج در کنار تحقیقات بهتر 
جواب می دهد؟ برای آینده و در جایگاه ستادی، افقی نشانمان دهید که در استان ها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
چون در استان ها تحقیقات و آموزشمان جدا بود و ترویج هم در سازمان جهاد کشاورزی بود. آقای دکتر یک 
حرکتی را شروع کردند و تحقیقات و آموزش را در استان ها کنار هم گذاشتند ولی ترویج هنوز جداست و هر 
کدام از این مدل ها مزایا و معایبی دارد. این طرف هم فعاًل معاونت ترویج و آموزش یكی شد و ردیف بودجه 
مستقل دارد ولی همچنان سایه تحقیقات سنگینی می کند. این یک واقعیت است. آقای مهندس با توجه به 

نگاه تاریخی که دارید گذشته را تحلیل کنید و بفرمایید چه پیشنهاد ویژه ای برای آینده دارید؟

مهندس علیزاده شایق: �

ببنید من هنوز هم اعتقاد دارم که تحقیق و آموزش و ترویج در کنار هم باید باشند. منتها نه فقط روی 
کاغذ. وقتی این اتفاق افتاد من مقاله ای نوشتم با عنوان »سرانجام تات« که اکثر مجالت کشاورزی چاپ 
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کردند ولی وقتی جلوتر رفتیم دیدیم که متأسفانه برخی از بخش ها نگرفتند. اوالً تصور این است که ما یک 
لشكر بیكار را که پیش ما آمدند جذب کردیم و حاال ما دیگر نیرو داریم هر کاری بخواهیم می کنیم. دوم اینكه 
این همه وسیله نقلیه در اختیار سازمان ترویج است و ما نداریم. یک روز رئیس نقلیه ترویج آمد به من گفت 
آمده اند و گفته اند این دوتا ماشین تحقیقات بیاید در ترویج و این دو تا ماشین آموزش برود در تحقیقات و... 
گفتم ادغام این بود؟ به معاون آقای دکتر آهون منش )به آن معاونی که این تصمیم را گرفته بود( نامه 
نوشتم. گفتم شما بد متوجه شدید، ما از نظر معنا گفتیم نه از نظر فیزیكی. ضمن اینكه راننده ترویج پس از 
سال ها راننده ترویج بودن خودش مروج شده است یعنی وقتی که من با این راننده می روم او حرف های من را 
شنیده و در مناطق دیگر برای کشاورزان می گوید یا اینكه آن راننده تحقیقات وقتی با محقق می رود مزرعه و 
طرح آزمایشی را ببنید خودش نیمه محقق می شود. حتی می تواند به آن محقق کمک کند که برخی طرح ها 
را اجرا کند. شما آمدید این را قاطی کردید. مثاًل شاهد بودم راننده مرکز آموزش در جایی در تنكابن آمد یک 
دوری زد گفت اینها گچ و تخته ندارند و ... راننده ترویج اصاًل متوجه نشده بود و راننده تحقیقات هم متوجه 
نمی شود و نباید هم متوجه شود. گفتم شما فكر کردید ادغام یعنی این؟ این ادغام نیست. بعد رفتم پیش 
دکتر آهون منش و گفتم برای اینكه مقاله تندی در روزنامه ها و مجالت ننویسم )چون من قلمم بد نیست 
یعنی با قلم می توانم سر طرف را ببرم و طرف هم نفهمد یک سر افتاده آن سمت( اجازه دهید دستم به قلم 
نرود. ایشان هم گفت نه به خاطر من ننویس. ما طرح تحقیق ترویجی را خیلی خوب اجرا می کردیم ولی در 
آنجا هم مشكلی پیش آمد و آن این بود که سازمان حفظ نباتات در واقع طرح هایی که به آفات و بیماری ها 
مربوط می شد را از بقیه جدا کرد. در حالی که ما می گفتیم ترویج در همه چیز است. من یک بار رفته بودم 
برای مراسم تودیع آقای صباغ، شیاطین آمدند گفتند آقای صباغ به این دلیل از آنجا برداشته شده است و 
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رفتن آقای دانشی به عنوان مدیرکل دفتر وزارت کافی بود آقای علیزاده چرا رفت؟ خوشبختانه جمع شلوغ بود 
دکتر گفت برای اینكه آقای علیزاده رئیس سازمان ترویج است و ترویج همه جا باید باشد چه در تشییع جنازه، 
چه در ختم، چه در تودیع، و چه در معرفی، وظیفه اش است. ما گفتیم مگر آفات و بیماری ها جزو فعالیت های 
بخش کشاورزی نیست؟ شما نام آن را گذاشته اید طرح تحقیقی و اجرایی. رفتم پیش آقای شریعتمداری 
گفتم معنی این چیست؟ ما جلسه تشكیل دادیم و همه هم بوده ایم. طرح تحقیقی ترویجی را بررسی کردیم 
و قرار شده است که در تمام طرح هایی که محققان می دهند چه محقق سازمان پنبه و چه تحقیقات برنج و 
تحقیقات آفات و بیماری ها و آبیاری و... ما مروج باشیم و این طرح را به صورت مشترک با هم اجرا کنیم. یک 

مدتی جمع شد و احتماالً اآلن مجدداً برگشته است. 
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دکتر خلج: �

امنیت غذایی می شود، رفع فقر و کاهش آن به ذهن متبادر می شود.  از  آقای مهندس هرگاه صحبت 
در مراجع بین المللی معموالً در کنار این امور، توسعه روستایی هم بیان می شود. توضیح دادید که یكی از 
رهآوردهای مأموریت به کره جنوبی، مشاهده صنایع جانبی کوچک و متناسب با محصول روستاهای آن بود 
که این موجب  کاهش هزینه ها و اقتصادی ترشدن تولید می شود. فكر می کنید که برای توسعه روستایی در 
کشور خودمان چه باید کرد؟ در عرصه برنج که اآلن جنابعالی رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن برنج ایران 

هستید، آیا این اتفاقات در حال انجام است؟

دکتر علیزاده شایق: �

من یک مثالی از سیستان و بلوچستان بزنم. یک بار من رفته بودم بخش پیشین، از آنجا رودخانه ای به 
انجام می شود. پرسیدم گفتند  پوزه کوتاه هم دارد. دیدم کارهایی دارد  رودخانه سرباز می رود. تمساح های 
برنج هم  ما در بحث  بلوچستان  بزنند؟ در  اینجا چرا می خواهند سد  بزنند، گفتم  این جا سد  می خواهند 
همین را داشتیم. به من می گفتند بلوچستان جزو استان های حذفی است. گفتم بلوچستان برکه هایی دارد 
که شما اگر در فصل بارندگی بروید جاده ها را سیل بسته است و این برکه ها اصاًل نفوذ هم نمی کند و بیشتر 
خاک رسی است و از همین ها استفاده می کنند و هیچ وقت کشاورز و حتی برنج کار بلوچ از آب زیرزمینی 
برای شالی کاری اش استفاده نمی کند. همین آب را استفاده می کند. این آب ها هست شما بیایید یک نهرها 
و رودخانه های موقت درست کنید که آبها رد شود و برود. این سد چه کار می خواهد بكند؟ این سد سال ها 
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خالی ماند چون خورد به خشكسالی و پر نشد. بسیاری از تمساح ها مردند چون دیگر راهشان بسته شده بود. 
خیلی هم مفید بودند بعد هم که هر وقت سد پر می شد و سرریز می کرد سیل و مرگ و میر به بار می آورد. 
اآلن عماًل آن سد در آنجا کار نمی کند. ما باید برای هر استانی الگوی خاص توسعه همان استان را داشته 
باشیم. شما اآلن بیایید مثاًل برای استان کردستان یک طرح بدهید که اصاًل با فرهنگ آنها نمی خواند، یعنی 
ما یک الگوی تیپ می دهیم. این مشكل را داریم که می گوییم این بخشنامه برای رؤسای استان ها است این 
را اجرا کنید. اآلن هم متأسفانه طوری شده است که رؤسای سازمان ها آن قدرت سابق را ندارند که بگویند 
این تیپ در استان من جواب نمی دهد جز اینكه به ما ضرر بزند. اگر الگوی توسعه هر استان را برای خودش 
تنظیم کنیم و یک تجدید نظری هم روی رؤسای سازمان ها کنیم که بر اساس تخصص همان استان فردی 
را انتخاب کنیم که با آن استان آشنا باشد. زمانی یک ایده اشتباهی جا افتاده بود که هر کس را بفرستید به 
یک استانی که در آنجا غریب است مثل کارمندان بانک که مبادا با مشتری دست به یكی کنند. در کشاورزی 

اینگونه نیست و آن بانک است. در کشاورزی مدیر باید استان را بشناسد.

دکتر زند: �

آقای مهندس اشاره به غفلتی که در مسائل زیست محیطی وجود دارد داشتید. آیا کشاورزی ما درحال 
حاضر در تعارض با محیط زیست قرار گرفته است؟
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مهندس علیزاده شایق: �

بله، ساده ترین آن همان کم کردن مصرف نهاده های شیمیایی است که ما کم نكردیم که هیچ شما اگر آمار 
مصرف کود و سم را ببنید بیشتر هم شده است. البته من یكی از همان کسانی بودم که از گرانی کود خوشحال 
شدم. گفتم شاید باعث شود مصرف کم شود. یک بار حدود 5 سال پیش در وزارتخانه گفتند یک شرکتی در 
اصفهان ایجاد شده است که کودهای غیر شیمیایی و مواد تغذیه ای تهیه می کند اگر کشاورز این را مصرف 
کند دیگر به کود احتیاج ندارد و کاماًل محصول تغذیه می شود. گزارش های خیلی خوبی هم می دادند. یک بار 
وزیر به من گفت بروم و به برنجكاریها سر بزنم )گفتند مطمئن باش که این کار درست است. من این آدمها 
را میشناسم(. من رفتم به بهشهر که زادگاه خودم بود و کشاورزان با من رودربایستی نداشتند؛ نه به خاطر 
خودم بلكه به خاطر سابقه ای که پدرم داشت. یک احترامی برای خانواده ما قائل بودند و میگویند پسر آقای 
دکتر علیزاده آمده. از آنها پرس وجو کردم گفتند که مگر می شود ما فقط ما با این تولیدمان را باال ببریم؟ کود 
خود را می دهیم یعنی هم کودهای شیمیایی را می دادند و هم مواد مغذی که پیشنهاد کرده بودند. نامه ای 
محرمانه به آقای وزیر نوشتم که این گونه نیست و فریب حرف آنهایی که این شرکت را گرفته اند و از کنار 
این شرکت سودی به دست می آورند را نخورید. کشاورز به من دروغ نمی گوید می گوید هم کود می زنم و هم 

این مواد را. خوشبختانه آقای حجتی قبول کرد.
یک زمانی برنج ارگانیک مطرح شد. گفتم نگویید برنج ارگانیک حداقل در برنج، کرت های برنج کوچک 
است یعنی شما اگر در همان باال کمی هم سم بدهید این می آید تمام نهرها را در بر می گیرد که قرار شد 
بگویند برنج سالم. ما در ایران ارگانیک نداریم. من در انگلیس با دوستی می رفتم فروشگاه می گفتم ما هیچ گاه 
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این قسمت ها را روی بسته ها نگاه نمی کنیم و اگر هم نگاه کنیم فقط تاریخ انقضاء آن را نگاه می کنیم. گفت 
نه من اگر این را بخورم دوباره این ماده ای که در خون من هست باال می رود.

دکتر خلج: �

آقای مهندس، سؤال مشترک از تمام مصاحبه شوندگان این است که یک جمله یا عبارتی بیان کنند که 
بیان عمق مشكل کشاورزی باشد و در نهایت اگر بر اساس آن گفتمان سازی صورت بگیرد برای رفع مشكل و 

پیشبرد اهداف مؤثر باشد. جنابعالی چه جمله ای را می فرمایید؟

مهندس علیزاده شایق: �

هماهنگی. من اتفاقاً خیلی به این فكر کردم هماهنگی هم با سازمان های درون گروهی و هم با نهادهای 
بیرونی و تمام آنهایی که در این قضایا فعال هستند. اآلن شما نگاه کنید یک عدم هماهنگی بین وزارت صنعت 
و معدن و تجارت و وزارت کشاورزی وجود دارد. یک زمانی گفتند تنظیم بازار با وزارت صنعت است بعد گفتند 
با کشاورزی است بعد دوباره تغییر دادند و مدام تغییر دادند. اآلن هر کس دارد کار خودش را می کند. وزارت 
کشاورزی یک پا ایستاد یک بار هم آقای حجتی به من زنگ زد که نظر شما هم همین است؟ گفتم بله. این 
موضوع به شما مربوط نیست. شما حامی تولیدکننده اید، تولیدکننده ما آن فرهنگ را ندارد بر می گردد به 
من می گوید که چشمتان روشن حاال دیگر خود وزارت کشاورزی برنج وارد می کند. می گویم چرا برنج وارد 
می کند؟ می گوید واردات را به او داده اند، می گویم نه تنظیم بازار را داده اند. می گوید در این کشور تنظیم 
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بازار همان واردات و صادرات است. دوباره این را دادند به وزارت صنعت و معدن. اآلن خود وزرات کشاورزی 
هم این مسئولیت را انجام می دهد و آن هم انجام می دهد. می گویم چرا باید ترخیص از گمرک برنج را وزارت 
کشاورزی اجازه دهد؟ می گویند وزارت بازرگانی گفته است تا وزیر کشاورزی امضا نكند من امضا نمی کنم. 
آقای حجتی هم برای اینكه سر و صدایی نشود امضا می کند در حالی که مسئولیت با وزارت صنعت و معدن 

است. این هماهنگی بین ارگان های داخلی وجود ندارد یعنی ما با حفظ نباتات و آنها با غیره. 
باید با همدیگر هماهنگی باشیم یعنی یک ستاد هماهنگی به معنای واقعی. این شورای معاونان در واقع 

کارش همین باید باشد ولی وقتی همدیگر را نمی شناسند چه هماهنگی ایجاد خواهد شد؟

دکتر زند: �

آقای مهندس، جنابعالی رئیس انجمن برنج ایران هستید و این انجمن بزرگ و اثرگذاری است. انجمن ها و 
تشكل های خصوصی فعالی اعم از علمی و صنفی در کشور وجود دارند. بخش خصوصی در کشاورزی ما چه 
نقشی دارد؟ کشاورزی ما چقدر در راستای آن چیزی که مد نظر بخش خصوصی است جلو می رود و چقدر 

دولتی است؟ چه پیشنهادی است که وزارت کشاورزی بهتر بتواند در این راستا کار کند؟

دکتر علیزاده شایق: �

ببینید متأسفانه تمام این تشكل ها موفقیت و یا عدم موفقیتشان قائم به فرد و شخص است. اآلن بیستمین 
سال فعالیت انجمن است. من از ده سال قبل هر بار که مجمع انجمن تشكیل می شود می گویم که ما را دیگر 
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کنار بگذارید برای اینكه هر آن ممكن است دیگر من نباشم. می گویند که نه شما اگر نباشید انجمن از هم 
می پاشد، می گویم شما خودتان به خودتان توهین می کنید. شما بیا و دبیر انجمن باش می گویند نه و دلیلی 
هم ندارند. می گویند شما برای منافع خودت کار نمی کنی برای منافع برنج کارها کار می کنید ولی اگر فرد 
دیگری بیاید اول می رود سر منافع خودش یعنی خیلی زود تسلیم می شود و کوتاه می آید. من سر شكایت 
وزیر بازرگانی آقای مهندس شریعتمداری حتی تا دادگاه انقالب هم رفتم. به شوخی گفتم من می روم دادگاه 
وقتی که حكم برائتم را گرفتم من می دانم و آقای شریعتمداری. رفتم و حكم برائت گرفتم و خیلی جالب 
بود که قاضی می گفت آقای شریعتمداری شكایت کرده که شما گفتید 800 هزار تن برنج اضافی وارد شده 
است. من دلیل و مدرک می آورم که یک میلیون و دویست هزار تن برنج وارد شده است. وزارت بازرگانی برای 
حضور در جلسه دادگاه لشكرکشی کرده بود. نمایندگان دفتر وزیر، دفتر حقوقی و حراست و من تنها رفته 
بودم. آمار نمایندگان شاکی، قاضی را شوکه کرده بود. به هرحال حكم تبرئه به من دادند و جالب است که در 
شكایت وزیر بازرگانی مطرح شده بود »نشر اکاذیب و تشویش اذهان«. می دانید این یعنی چه؟ مگر اینكه یک 
قاضی بی طرف و با وجدان پرونده را بررسی کند. در یک میهمانی که وزرای بازرگانی و کشاورزی هر دو حضور 
داشتند، به وزیر کشاورزی گفتم که می دانید که ایشان مرا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان به دادگاه 
فرستادند؟ پرسید چرا؟ گفتم برای اینكه من گفته بودم وزارت بازرگانی خیلی بیش از نیاز برنج وارد می کند.
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دکتر زند: �

لطفاً از اوضاع برنج هم کمی بیان فرمایید، وضعیت خودکفایی در برنج چگونه است؟ آب بری اش چگونه 
است؟ آیا باید در استان های مختلف کشت شود؟ سیاست انجمن برنج در این خصوص چیست؟

مهندس علیزاده شایق: �

ببینید یک اشتباهی برخی دوستان و حتی برخی از وزرا می کنند که برنج آنقدر آب مصرف می کند که 
ما می توانیم به جای آن کارهای دیگری کنیم. من با بچه های تحقیقات صحبت کردم و گفتم شما مصرف 
آب ذرت، چغندر، گندم و هندوانه را بررسی کنید و ببینید که مظلوم ترین محصول برنج است. منتها شماً 
اصال صورت مسئله را پاک می کنید. من با خانم دکتر حسینی در مؤسسه تحقیقات برنج صحبت کرده ام و از 
ایشان خواهش کردم که محققان را سوق دهید به سمت معرفی برنجی که مصرف آب کمتر یا طول دوره 
رشد کوتاه تر داشته باشد. خیلی راحت شدنی است ولی یک باره نمی شود گفت این محصول را کشت نكنید و 
محصول دیگری را کشت کنید. سیاست خاصی ندارد یعنی هر وزیری که می آید سیاست آن را تغییر می دهد. 
وقتی وزارت بازرگانی واردکننده بود مصرف سرانه از 40 شروع کرد تا 45 رفت. مصرف سرانه 45 کیلوگرم 
نیست. من همیشه در مصاحبه هایم گفته ام که نیازی نیست بحث علمی کنیم و من تحقیق کنم. در خانه 
خودتان فرزندتان جای پیتزا و الزانیا و همبرگر هر روز برنج و خورش می خورد؟ یا خانمتان. مگر نمی گوید 
اگر دو وعده برنج در هفته بخورم رژیم غذایی ام به هم می خورد؟ شما خانم خبرنگار! در خانه خودتان چقدر 
برنج مصرف می کنید یک جمع بندی بكنید باالخره یک کاری که نباید می شد شد و من هم استقبال کردم. 
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سازمان بازرسی کل کشور یک جلسه تشكیل داد 40 نفر یعنی نمایندگان سازمان ها، ارگان ها، نهادها و 
کارشناسان را دعوت کرد که من اول فكر کردم به سازمان بازرسی کل کشور چه ربطی دارد ولی بعد خیلی 
هم استقبال کردم. بحث کردند و از مرکز پژوهش مجلس و مرکز پژوهش بازرگانی و مرکز پژوهش کشاورزی 
بودند. تمام مراکز پژوهشی که در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و سازمان های مختلف از معاونت های 
وزارت کشاورزی هم بودند. یک گروهی را انتخاب کردیم و رفتند بررسی میدانی کردند و گفتند مصرف سرانه 
برنج در ایران نهایتاً 36 کیلو است. شما می دانید چقدر مصرف کلی را پایین می آورد؟ منتها من می آیم گاهی 
با واردکننده ها بحث می کنم و بعد به معاون زراعت وزارتخانه می گویم این بحث را شما باید بكنید؛ چرا من؟ 
فرد می آید در مصاحبه ای که نماینده شما، نماینده واردکننده و من هم هستم می گوید شما چرا حساب 
نمی کنید بیمارستان و ارتش و سپاه و بسیج داریم؟ می گویم مگر اینها ایرانی نیستند؟ یكبار در برنامه زنده بود 
که گفتم مگر اینها از یمن و سوریه و عراق آمده اند؟ اینها هم ایرانی اند دیگر. حاال هر کس در بخشی حضور 
دارد. چرا فكر می کنید اینها باید اضافه شوند به آن 83 میلیون نفر؟ یا مثاًل می گویند شما باز یک چیزی را 
فراموش کردید. مصرف عید و ماه رمضان و محرم را حساب کرده اید؟ می گویم 2500 سال است که نوروز 
داریم و 1400 سال است که محرم و رمضان داریم یعنی من که قرار است در محرم و رمضان خرجی دهم 
نمی دانم که چقدر برنج باید بگیرم؟ این را من جزو مصرف سالیانه ام نمی گذارم؟ من وقتی می خواهم برنج 
مصرفی سال را بخرم می گویم عید و ماه رمضان در پیش است شما چرا اینها را اضافه می کنید؟ اآلن در برنج 
ما نهایتاً حداکثر با احتساب ذخیره سازی، 700 هزار تن برنج بیشتر الزم نداریم ولی شما هیچ سالی نمی بینید 

کمتر از یک میلیون تن وارد شود. 
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 قسمت نوزدهم: گفت و گو با آقای مهندس جمیل علیزاده شایق

دکتر خلج: �

آقای مهندس خیلی متشكر از توضیحات و زحمتی که کشیدید و تشریف آوردید اگر فرمایشی دارید 
بفرمایید چون زمان به پایان رسیده است.

مهندس علیزاده شایق: �

من فقط تأکید می کنم که صنایع کوچک روستایی و تبدیلی حتماً پا بگیرد و دوم اینكه توسعه کشاورزی 
و برنامه های توسعه ای متناسب با هر استان و فرهنگ و شرایط آب و هوایی آن استان و کشتی که قالب است 

انجام شود و سوم اینكه هماهنگی هم با سازمان های درونی و هم با بیرونی داشته باشیم.






