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 و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران یالملل نیبرویکردهای 
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 دهیچک

راهبردهتا و  و  هتا  سیاستت  هم در تدوين دهه اخیر چهاركه طي  دهد مي آشكاری نشان های واقعیت     

كه به متانعي بترای    ايم های توسعه روستايي اشتباهات راهبردی زيادی مرتكب شده هم در اجرای برنامه

درس گترتتن از   . شناخت اين اشتباهات و بررسي علت  بتروز آنهتا و   توسعه اين مناطق مبدل شده است

بتا اراهته   در مقالته ااضتر   ضروريات قطعتي استت.    اصالح نمودن مسیر توسعه از ها وآنها برای رتع خطا

و راهبردهتای توستعه    هتا  سیاستت  تترين  مهتم ، المللتي  بینرويكردهای اصلي توسعه روستايي در عرصه 

و بتر مبنتای نتتايا ااصتله      گیترد  متي روستايي با نگاهي آسیب شناسانه مورد بررستي و ارزيتابي قترار    

 .گردد ميهت تصحیح وضعیت توسعه روستايي در كشور اراهه پیشنهاداتي ج

 ها کلید واژه

 .ييروستا توسعه ،مهاجرت ،راهبرد ،استیس ،كرديرو
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 مقدمه

ی راهبردهاها، رويكردها و  متناسب با شرايط و اولويت ،كشورها و مناطق مختلف جهان     

جهاني  تجربیات گرتتن نظر در بدون توان ميقطعاً ن اند. پیش گرتته روستايي متفاوتي را در توسعه

توسعه  راهبردنظر گرتتن  در روستاها )بدون در ييزا اشتغالدر اين زمینه و با تمركز صِرف بر 

و كارآتريني  ييزا اشتغال چون )كه پايدار و ماندگار نیز باشد(.بدست آورد توتیق چنداني روستايي(

توان متوقع موتقیتي پايدار بود.  ن تضا عمالً نميدهد و بدون وجود آ در تضايي مستعد رخ مي

 :بندی نمود توان تقسیم های توسعه روستايي را اينگونه مي راهبردرويكردها و 

 

 یالملل نیبدر عرصه  توسعه روستایی رویکردها و راهبردهای -1

 کالبدی:-الف. رویکردهای فیزیکی

 های روستایی . راهبرد توسعه و بهبود زیرساخت1

های عمومي و اجتماعي روستاها دانست كه بدين  توان سرمايه های روستايي را مي زيرساخت     

های اجتماعي، تیزيكي و نهادی باعث بهبود شرايط و كیفیت  جهت توسعه اين زيرساخت

زندگي و معیشت مردم محلي و ارتقای كارايي زندگي اجتماعي و اقتصادی آنان خواهد شد. 

های اجتماعي همچون تسهیالت و خدمات بهداشتي و آموزشي،  ساختبعنوان مثال، توسعه زير

های تردی و اجتماعي(  های آنان )در جايگاه باعث بهبود كیفیت منابع انساني و اتزايش توانايي

های  های روستايي، صرتاً تزريق نهاده خواهد شد. منظور از ايجاد، توسعه و نگهداری زيرساخت

كارها، نهادها و مديريت  و لید سنتي نیست، بلكه هدف ايجاد سازای به يك جامعه با تو سرمايه

جديدی است كه در عم  نیازمند مشاركت وسیع روستايیان است. در واقع اين استراتژی، با 

ريزی و  آمیز از دوران طرااي، برنامه آگاهانه، ارادی و موتقیت طور بهتواند  همكاری مردم مي

 يط مطلوب پايدار وارد گردد.گذاری گذر كرده و به شرا سرمايه
  

 ب. رویکردهای اقتصادی:

 . راهبرد انقالب سبز1

نسبه متفاوت است: يكي به معني دگرگوني كلي در بخش   اين راهبرد دارای دو معنای به     

كشاورزی است به طوريكه اين تحول باعث كاهش كمبود مواد غذايي در كشور و مشكالت 

شده   ي بهبود نباتات خاص )بويژه گسترش انواع بذرهای اصالحكشاورزی گردد. ديگری به معن
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مطالعات، انقالب سبز باعث كاهش برخي  بر اساسگندم و برنا( و تولید زياد آنان است. 

مابین نوااي روستايي )بخاطر  ياختالتاتهای روستايي نشده است و بعضاً باعث بروز  مهاجرت

 .اسي( نیز شده استها در اين محصوالت اس بازده متفاوت زمین

 . راهبرد اصالحات ارضی2

اكثر كشورهای جهان، برای گذار از يك ساخت ارضي به ساختي ديگر، اصالاات ارضي را      

، تجديد ساختار تولید و گريد عبارت بهاند.  های توسعه روستايي خود گنجانده ريزی در برنامه

های توسعه روستايي خويش قلمداد  توزيع مجدد منابع اقتصادی را از اهداف عمده برنامه

اصالاات ارضي كلید توسعه كشاورزی ه امر توسع نظران صااباند. از ديدگاه بسیاری از  نموده

است. البته در بعضي موارد نیز، به دلی  ساماندهي نامناسب خدمات پشتیباني و تخصیص 

 شود. پا اتزوده نمي اعتبارات موردنیاز، چیزی به درآمد زارعان خرده

 روستاها نمودن یصنعت. راهبرد 3

اهمیت است اما در  ااهزاگرچه در اين راهبرد، توسعه كشاورزی در ترآيند توسعه روستايي      

های صنعتي همراه شود. در بسیاری از كشورها )بخصوص  عین اال بايد با توسعه تعالیت

مايد )ظرتیت زمین نیز محدود ور ايجاد ن تواند اشتغال كاتي و بهره ها( صرتاً زراعت نمي آسیايي

نیز پرداخت تا تفاوت درآمد  يزراع ریغبايد به ايجاد اشتغال سودآور  جهت نيبداست( 

شهرنشینان و روستانشینان اتزايش نیاتته و مهاجرت روستايیان به شهر كاهش يابد. در اين 

های درآمدزا،  یتو تعال يزراع ریغراستا بايد اقدامات ذي  صورت پذيرد: )الف( ايجاد مشاغ  

 برشمرد: گونه نياتوان  )ب( رواج مراكز روستايي دست پايین. اهداف عمده اين راهبرد را مي

 منطقه يك در كاریب مهین يا بیكار روستايیان برای یكشاورز ریغ اشتغال ايجاد  ·

 گیری از جريان مهاجرت به مراكز شهریجلو در همیاری  ·

 روستايي راكزم در اقتصادی های پايه تقويت  ·

 ناایه يك در موجود های مهارت از( بیشتر) كام  استفاده  ·

 محلي كشاورزی تولیدات ترآوری  ·

 حليم اتراد ديگر و كشاورزان برای مصرتي كاالهای و اساسي های نهاده تهیه  ·

گیرند كه  مقیاس( شك  مي وكارهای خرد )كوچك بیشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب     

توانند از  ای از آن را صنايع دستي تشكی  دهد. اين صنايع دستي مي واند بخش عمدهت مي
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تر برای كار خود بهره برده و بدلی  سادگي و مقبولیت بیشتر در جوامع  ابزارهای پیشرتته

 بیشتر، كمك بیشتری به بهبود وضعیت روستايیان انجام دهند. ييزا اشتغالروستايي و امكانات 

 نیازهای اساسی . راهبرد رفع4

آن نیازهای اساسي تقیرترين  بر اساسای است تا  اين راهبرد در جستجوی اتخاذ شیوه     

بخش از جمعیت روستايي را به درآمد و خدمات )در طول يك نس (، برطرف نمايد. نیازهای 

شود. محورهای اصلي اين  اساسي شام  درآمد )كار مولد( و هم خدمات موردنیاز زندگي مي

 هبرد عبارتند از:را

 و اشتغال طريق از كه “اساسي نیازهای” سمت به “رشد” از اجرايي های برنامه معیار تغییر  ·

 “(.توسعه اقتصادی”ه ب “اقتصادی رشد” از ديگر عبارت به) گیرد مي صورت مجدد توزيع

 واقعي و عیني اهداف سمت به ذهني اهداف از چرخش  ·

 بیكاری كاهش  ·

گیرد و اهداف  رتع نیازهای اساسي تهیدستان، در كانون مركزی اين راهبرد قرار مي رو نيااز      

دهند كه در مناطق روستايي با سرمايه و واردات  محور جای خود را اهداف مصرتي مي رشد

 (.73-75: 1931)رضواني،  كمتری )نسبت به بخش شهری( قاب  انجام هستند

 

 فرهنگی:-ج. رویکردهای اجتماعی

 برد توسعه اجتماعی. راه1

 توأماًاجتماعي را  - ای(، اهداف توسعه اقتصادی راهبرد توسعه اجتماعي محلي )جامعه     

 نیتأمهای نهادهای دموكراتیك را بنا نهد و هم در  دهد كه هم پايه شود و نويد مي شام  مي

 رتاه مادی روستايیان مشاركت نمايد.

 . راهبرد مشارکت مردمی2

های توسعه روستايي چه  دگاه، مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرحاز اين دي     

ها و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي، نیازمند مشاركت  به لحاظ ماهیت طرح

مردم در ابعاد وسیع هستند. در اين راهبرد بايد با تلفیق مناسب رويكردهای باال به پايین و 

مشاركت گسترده مردم را در ترآيند توسعه روستايي تراهم آورد. محورهای  پايین به باال، امكان

 اصلي اين راهبرد عبارتند از:
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 مردم نیازهای بر بیشتر دیتأك  ·

 ريزی ر هر مراله از ترآيند برنامهد مردم مشاركت اتزايش و تشويق  ·

 ندباش آن اجرای به قادر مردم كه، كوچك های گذاری سرمايه ترويا و بسط  ·

 آنان درآمدهای اتزايش مقاب  در و مردم های هزينه كاهش  ·

 و مردم های آگاهي اتزايش) توسعه های پروژه نگهداری و تداوم جهت در مردم تشويق    ·

 ها( ها و پروژه ش زمان و هزينه طرحكاه

ها با هدف اتخاذ  ای برای گسترش و توزيع دوباره ترصت مشاركت در اكم وسیله     

مندی همگاني از ثمرات آن است. اين مشاركت  های جمعي، همیاری در توسعه و بهره تصمیم

رساني(، تقسیم  گیری، اجرا )عملیات، مديريت و اطالع تواند در تمامي مراا  مختلف تصمیم مي

  مناتع، و ارزيابي وجود داشته باشد.

 

 ای: ای و ناحیه د. رویکردهای فضایی، منطقه

 کانیهای تحلیل م راهبرد. 1

( نظريه 1393( برمبنای نظريات جي.اچ.تون تونن و آلفرد وبر )1399والتر كريستالر )     

میزان جمعیت، نقش و كاركرد، تاصله، پراكندگي  بر اساسنمود كه  اراههرا “ مكان مركزی”

ها و اوزه نفوذ آنان  های انساني به شرح و تبیین ساختار )چارچوب( تضايي سكونتگاه سكونتگاه

پردازد. متخصصان اين  ساماندهي به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستايي( مي و بالتبع سر )و

گر تضای زيست(، به استفاده از نظريات برجسته  زمینه با پذيرش علم جغراتیا )به عنوان تحلی 

مكاني و ساماندهي تضا نیز مبادرت نمودند. سه نظريه  - بندی تضايي ديگر در رابطه با تقسیم

 توان به طور خالصه اينگونه معرتي نمود: در اين زمینه را مي مطرح

 و های كشاورزی )جي.اچ.تون تونن(: اين نظريه به تحلی  چگونگي استفاده و سر نظريه زمین -

های كشاورزی و ارزش  اين نظريه تعالیت بر اساسپردازد.  های كشاورزی مي ساماندهي به زمین

شود )دواير متحدالمركزی اول  از بازار )شهری( تعريف ميها  ها متناسب با تاصله آن زمین

 شهرها(.

كوشند مكاني را  يابي صنايع )آلفرد وبر(: براساس اين نظريه، صاابان صنايع مي نظريه مكان -

های خود برگزينند كه با اداق  هزينه تولید محصول و توزيع آنان  جهت استقرار كارخانه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1316 زمستان، 3 شماره ، اول؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

128 

ای از جريان كاال، خدمات و اطالعات )وزن  اشد. در واقع زنجیرهنق ( همراه ب و  های ام  )هزينه

 كند. يابي صحیح صنايع مي ها( ما را قادر به مكان و نحوه تعام  آن

نظريه مكان مركزی )والتر كريستالر(: براساس اين نظريه، هر مكاني كه موقعیت مركزی  -

های اطراف )يا منطقه نفوذ( به  اوزهبیشتر كاال و خدمات در   چه يابد با تولید و توزيع هر مي

های مركزی، خدمات  پردازد، به همین خاطر، چنین مكان تحكیم موقعیت مركزی خود مي

سازند. برمبنای اين نظريه، نقاط مركزی در قالب نظامي  بیشتری را در خود متمركز مي

ق اين نظريه، نمايند. طب مراتبي )مبتني بر جمعیت، تاصله، نقش يا كاركرد( عم  مي سلسله

دسترس تهیه  ترين بازار تروش در خريداران، كاالها و خدمات موردنیاز خود را از نزديك

 (.199-191: 1931)پرتي، كنند مي

 شهری - . راهبرد توسعه روستا2

“ نیازهای پايه”، در واكنش به زوال الگوهای توسعه و پس از راهبرد 1359از پايان دهه      

شهری  - شهری يا منظومه كشت - (، راهبرد توسعه روستا1359سازمان جهاني كار )

و راهبرد “ پیرامون - مركز”)اگروپولیتن( مطرح گرديد. برای درك بهتر اين راهبرد بايد الگوی 

 نیازهای پايه را دانست.

توان تضای زندگي را به دو  تحقیقات تريدمن )در آمريكای جنوبي( نشان داده است كه مي     

تقسیم نمود كه رابطه بین اين دو نظام، استعماری است و پیامد آن “ پیرامون”و “ مركز”بخش 

شدن در پیرامون است. راهبرد نیازهای پايه نیز چرخش   ای شدن در مركز و ااشیه  قطبي

مردم های  به سمت راهبرد شهر گراو  كار صنعت، محور دیتولهای متداول  آشكاری بود از راهبرد

 روستاگرا.و  یكشاورز، محور

پیرامون )تجمع سرمايه و مناتع در نقاط  - شهری برمبنای الگوی مركز - راهبرد روستا     

مايحتاج  نیتأماز راهبرد نیازهای پايه )رتع تقر و ايجاد اشتغال، خوداتكايي، و  متأثرشهری( و 

گرايي،  افاظتگرايي،  كند: درون روستايي پیشنهاد مي را برای توسعه مناطق اصلي(، اين محورها

شهری  - سازی مشاركت. اگر قرار است منظومه كشت خودگرداني )خودكفايي(، و نهادينه

اندازی كرده، خود ساخته و خود  ها تعیین كرده، خود راه توسعه يابد، بايد توسعه را خود بخش

 های ها نیز بايد توسط شورايي متشك  از نمايندگان بخش صااب شوند. مديريت مناسبات نظام

 مختلف )و مديران ملي( انجام پذيرد.
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 . راهبرد یوفرد3

ای(  ها و كاركردهای شهری در توسعه روستايي )و منطقه پايه نقش تعالیت اين راهبرد بر     

ای، تدوين نقشه  گردد: تجزيه و تحلی  منابع ناایه شود كه شام  اين مراا  مي تعريف مي

ها )ارتباطات(،  تضايي، تحلی  دسترسي لی  ارتباطاتسكونتگاهي، تح نظام تحلیلي منطقه، تحلی 

های  ها و برنامه های توسعه تضايي، تعیین نارسايي پروژه تحلی  شكاف عملكردی، تنظیم راهبرد

 ای. ريزی روستايي و ناایه های تضايي در برنامه سازی تحلی  توسعه، بازبیني و نهادينه

ريزان، آنان را در  گذاران و برنامه قیمتي به سیاست ذی اطالعات تراوان و اراههاين راهبرد با      

)اقتصادی و تیزيكي( ياری استای يك الگوی متعادل جغراتیاييها در ر گذاری توزيع سرمايه

)به عنوان بازار محصوالت ها و مراكز كوچكي برد، وجود شهركدهد. برمبنای اين راه مي

مومي را نیز در اختیار روستايیان قرار و امكانات ع ی(، كه خدمات اجتماعي اولیهكشاورز

گیری  ای بهتر به شك  گونه  به توانند مي روستايي، دهای مابین خود و مناطقدهند، بخاطر پیون مي

 (.37-93: 1931)شريعتي، نیاز توسعه روستايي ياری رسانند اسكلت مورد

 ییریزی مراکز روستا ها و برنامه مراتبی سکونتگاه . راهبرد نظام سلسله4

  توسعه تاقد الگوی استقرار هستند و ممكن است در سلسله  اال بسیاری از كشورهای در     

مراتب سكونتگاهي، مراكز میاني و واسطه مجهز داشته باشند اما مراكز سطح پايین ندارند و يا 

 مراتب نقاط مراكزی )يكپارچه از نظر كاركردی( را  اينكه مراكز كنوني، بخشي از نظام سلسله

ای باشد كه برای انتقال رشد اقتصادی و  دهند. نظام تضايي )پديد آمده( بايد بگونه تشكی  نمي

ای توسعه، اين راهبرد  ريزی ناایه خدمات و كاالهای كاتي مناسب باشد. در ترآيند برنامه نیتأم

شهری( را -اد میانه تمركزگرايي )مانند قطب رشد( و تمركززدايي )همچون منظومه كشت

را پیشنهاد كرده است. “ تمركززدايي با تجمیع”يده و تجمیع غیرمتمركز و به عبارت بهتر، برگز

های توسعه تضايي متدوال،  ها و نارسايي طلبانه برای كاستي الي اصالح در واقع اين نظريه، راه

 (.93-99: 1995)قنبری، باشد ای شده است، مي كه قطبي شده و باعث ايجاد اختالتات ناایه

گذاری تضايي برای دستیابي به توسعه  ها را در گرو سیاست بندی نظريه ، جمع“جانسون”     

ای از شهرهای كوچك )كه واسطه ارتباط  دانست، اما كلید توسعه روستايي را در وجود شبكه مي

ها و تولیدات را با  شوند( ديده است. در واقع دسترسي تضايي به ترصت با شهرهای بزرگ مي

معتقد بود بايد ايجاد شهرهای “ رندنیلي”ت اين گونه شهرها پیشنهاد نموده است. ايجاد و تقوي

نمودن،  به اقتصاد، صنعتي بخشي قرار گرتته تا تنوع های روستايي، محور كوچك در پیوند با اوزه
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سازی كشاورزی و امثالهم، و در نهايت سازماندهي و مديريت توسعه  عرضه پشتیباني و تجاری

مراتبي را از باال به پايین مدنظر قرار  سلسله خألرده شود. برخالف او كه پركردن به خوبي برآو

)پژوهشگر معروف هندی(، ساختن چنین تضايي را عمدتاً از پايین به باال “ میسرا”داده است، 

 مدنظر قرار داده است )از كوچكترين نقطه روستايي ممكن(.

، عمدتاً مراكز روستايي نقاطي هستند “(پیرسونكمیسیون )”در الگوی رشد مراكز روستايي      

 آنان در را قبولي قاب  امكانات و تسهیالت، توسعه ترآيند به مناسب دهي جهت  كه بايد برای

 همچنین و خدمات زمینه در مؤثر و مناسب تخصص به نی  تسهیالت اين تمركز. نمود متمركز

بخشي و تقويت  هدف اين الگو، توريتدر پي خواهد داشت.  را توسعه شده كنترل تحرك ايجاد

های  ای از نقاط مركزی در نوااي روستايي و توزيع مناسب مراكز زيستگاهي )در بخش شبكه

 پايین سطح و واسط میاني( است.

 ای . راهبرد توسعه یکپارچه ناحیه5

 آوری به اين راهبرد، عبارتند از: دالي  روی نيتر مهم

 تولید عوام  و انساني وینیر، سرمايه از بهتر استفاده  ·

 محلي منابع بهینه بكارگیری و استخراج  ·

 (است منطقه از كوچكتر كه) ناایه سطح در مردم آزادانه مشاركت  ·

 منطقه به نسبت كوچكي علت به ناایه در بیشتر تجانس  ·

 ريزی تلف درگیر در امر برنامهمخ های سازمان بهتر همكاری  ·

ای،  ريزی ناایه سازی كلیه امور توسعه در ناایه است. برنامه كپارچههدف از اين راهبرد ي     

ريزی ملي( است، به  ريزی برای مراكز روستايي )تقط ناایه نه الزاماً جزيي از ترآيند برنامه برنامه

مراتب ناایه نیز توجه كاتي  شرط آنكه به پیوند با مراكز شهری بزرگتر واقع در خارج از سلسله

ای، روشي است  شده(. به عبارت ديگر، توسعه يكپارچه ناایه ريزی توزيع برنامهمبذول دارد )

ها در  چندمنظوره، كه البته اين تعالیت  ريزی های مربوط به برنامه برای اجرای همزمان تعالیت

صنعت و خدمات( و ابعاد اقتصادی،   پذيرد )كشاورزی، هر دو سطح كالن و خرد صورت مي

ای  های اصلي توسعه يكپارچه ناایه گیرد. ويژگي زماندهي را با هم دربرمياجتماعي، تضايي و سا

بخشي و برقراری روابط متقاب  مابین  عبارتند از: هماهنگي بین باال و پايین، يكپارچگي میان

 چهار جنبه اصلي توسعه )اقتصادی، اجتماعي، تضايي و سازماندهي(.
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 ناحیه - . راهبرد توسعه زیست6

دانست كه عبارتست از سطح  "قلمرو زندگي"توان در ك  معادل  را مي "ناایه - زيست"     

پیوسته و خودنگهداری )از نظر   هم های زندگي به تشخیصي كه شام  نظام جغراتیايي قاب 

بازتولید طبیعت( بوده و در نتیجه روابط ارگانیك بین تمامي اعضای ناایه برقرار است. توسعه 

شود طي يك روند  ني انسان و محیط زيست اطراف او باعث مييع "اجتماع"متوازن يك 

اخالقي پايدار، رشد و پیشرتت مستمر مردم )به عنوان هدف اصلي( در تعاملي سازنده با محیط 

ای وارد نشود. اين  اطراف محقق شود و به زمین، هوا، آب و كالً محیط زيست انسان لطمه

 راهبرد ملهم از انديشه توسعه پايدار است.

 جانبه روستایی . راهبرد توسعه پایدار و همه7

جانبه و پايدار طي شود تا در چارچوب آن،  مطابق اين راهبرد بايد ترآيندی همه     

در جهت رتع نیازهای مادی و معنوی، در عین برقراری توازن “ های اجتماعات روستايي توانايي”

، اجتماعي، اقتصادی و نهادی(، رشد دهنده نظام سكونت محلي )اكولوژيكي میان اجزای تشكی 

 و تعالي يابد. محورهای اصلي اين راهبرد عبارتند از:

 پايه منابع از متوازن و مؤثر برداری بهره، افاظت .1

 روستايي بويژه زنان و جوانان پذير آسیب اقشار توانمند نمودن و مردم انتخاب قدرت اتزايش. 1

 سازی تصمیم ترآيند در محلي نهادهای و مردم انبهج همه و مؤثر مشاركت گسترش و توسعه .9

 ريزی برنامه و

 اقتصادی متنوع های ظرتیت و ها ترصت توسعه، وری بهره ارتقای .4

 نات و مناتع میان شهر و روستاامكا، منابع به دسترسي ایث از پايدار های ترصت توسعه. 7

 (.79: 1993 )شفرد،ستاييرو اجتماعات زندگي كیفیت جانبه همه ارتقای. 9

 

 رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی در ایران -2

المللي اال نگاهي  پس از مرور رويكردها و راهبردهای مطرح توسعه روستايي در عرصه بین     

رويكردها و مروری بر به رويكردها و راهبردهای توسعه روستايي در ايران خواهیم داشت. 

 باًيتقردهد كه  های توسعه روستايي در ايران نشان مي برنامهراهبردهای گوناگون اتخاذ شده در 

همزمان استفاده  بعضاً مقاطع مختلف و طیف بسیار وسیعي از راهبردهای توسعه روستايي در از
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مجموع بیش از ده راهبرد مطرح در زمینه توسعه روستا  دهند از شده است. مطالعات نشان مي

در قالب چهار  سیاست راهبردی در توسعه روستاهای ايرانهمگي آنها بنوعي به عنوان  باًيتقر

 توان بشرح زير برشمرد: تهرستي از اين راهبردها را ميد. ان بكار گرتته شده راهبرد كلي

 ؛های روستايي كالبدی: منجمله راهبرد توسعه و بهبود زيرساخت - الف. رويكردهای تیزيكي     

نمودن  راهبرد صنعتي و اصالاات ارضي و سبزالب منجمله انق ب. رويكردهای اقتصادی:     

صنايع سنتي روستايي  صنايع روستايي و )كه البته توجه به صنايع تبديلي كمتر و روستاها

سیاستهای درآمدی  بیشتر مورد توجه بوده.( همچنین راهبرد رتع نیازهای اساسي روستاهیان و

دی اتخاذ شده است كه معطوف به ارتقاء وامايتي دولت از روستاهیان در راستای رويكرد اقتصا

 ؛رتاه روستاهیان بوده است سطح معیشت و

ترهنگي: منجمله توسعه مشاركت روستاهیان از طريق نهادهای  - رويكردهای اجتماعي -ج     

 مردمي كه با هدف دخالت دادن روستايیان در اداره امور روستا و در قالب شوراهای روستايي و

 ؛سترش تشكلهای تعاوني در روستاها دنبال شده استگ انتخاب دهیار و

ای: كه رهیاتتها و راهبردهای مختلف مطرح در اين  ای و ناایه د. رويكردهای تضايي، منطقه     

ريزی توسعه روستايي مد  ای ومكاني در برنامه به عنوان ابزاری در تحلی  منطقه باًيتقررويكرد 

ريزی توسعه  زيادی در بترنتامه نسبتاًها از پیشینه نظر بوده است و اتكاء بر اين راهبرد

 .(79: 1939)استعالجي،روستاهای كشور برخوردار است

و  های توسعه محلي در مناطق روستايي كه در اال ااضر تهیه تعداد طرح زيرجدول      

 دهد. شود و در مراله اجرا قرار دارند را نشان مي تصويب مي

 

 های متولی و سازمانعه روستایی کشور توس راهبردهایانواع  -جدول

 محدوده طرح نام طرح
گستره 

 جغرافیایی
 راهبردماهیت 

متولی 

 راهبرد

ساماندهي  راهبرد

تضاها و مراكز 

 كشور روستايي

 كالبدی -تضايي  مناطق روستايي شهرستان استان، كشور،
وزارت جهاد 

 كشاورزی

ساماندهي  راهبرد

 اقتصادی و اجتماعي

 ييتضاهای روستا

 (بخش)ناایه روستايي 
همه نوااي 

 روستايي

 و اقتصادی

 اجتماعي

 جهاد وزارت

 كشاورزی
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ساماندهي  راهبرد

 های كالبدی سكونتگاه

 روستايي

 خش يا)ناایه روستايي 

 (دهستان

برخي قلمروهای 

 روستايي
 بنیاد مسكن كالبدی

 روستا هادی روستايي راهبرد
 همه روستاهای

 كشور
 بنیاد مسكن كالبدی

ساماندهي  راهبرد

 باتت با ارزش
 باتت با ارزش روستا

روستاهای 

 باتت با دارای

 ارزش

 بنیاد مسكن كالبدی

 -راهبردی راهبرد

 ساختاری روستاهای

 گردشگری فهد

 فروستاهای هد روستا
اقتصادی، 

 كالبدی اجتماعي،

سازمان 

میراث 

 ترهنگي،

 صنايع دستي

 گردشگری و
 

دهد كه در  اخیر نشان مي چهار دههته در توسعه روستا طي بكار رت راهبردهایتهرست      

گوناگون  راهبردهایواقع روستاهای ايران طي اين مدت عرصه آزمايشگاهي برای تست و آزمون 

وان ابا اين اال شواهد تر توسعه به مفهوم عام و توسعه روستايي به مفهوم خاص بوده است.

ور وجود دارند كه از وضع نابسامان توسعه كش كماكان روستاهای زيادی در دهد نشان مي

دهه اخیر تا ادود زيادی موجب آبادی روستاهای  چهاربرند. البته تالشهای  نیاتتگي رنا مي

از  نادرستكشور شده است اما واقعیت تلخ آن است كه به واسطه تدوين و اجرای سیاستهای 

ريزان  میان مديران محلي و برنامهبینانه از مفهوم توسعه روستايي در  يك سو و عدم درك واقع

، 1شده ها و راهبردهای اتخاذ در برنامه نگری ديگر و عدم غايت استانها از سوی مناطق و توسعه در

كاركرد از االت روستا بودن تغییر ماهیت داده و بجای  روستاهای زيادی به لحاظ ماهیت و

مندی از امكانات اجتماعي  حاظ بهرهروستا، مناطق مسكوني ايجاد شده كه آبادتر از گذشته به ل

دهه تالش  چهار. از طرتي علیرغم بیش از 1وخدماتي است، اما به لحاظ كاركرد روستا نیست

                                                                 
نتیجه  ردیگ ينمصورت  و اجراء چون غايت نگری در برنامه عم  دربجايي دارند ولي  یها هیتوصبرخي از اين راهبردها  .1

 وآتريقايي تعبیه  یكشورها وبرای ا  معضالت روستاهای كشوری جون بنگالدش  اساساً.برخي نیز شود يممعكوس عايد 

 .شود يمبكار گرتته  ولي بدون درك ماهیت آن راهبردها، در مورد روستاهای ايران تجويز و اند شده نيتدو

كه  شود يم، همین اآلن گفته ابدي ينمتقط با آوردن آب و برق در روستا تحقق به عقیده اغلب كارشناسان توسعه روستا  .1

 است؟ اين است كه چرا توسعه اتفاق نیاتتاده سؤال% روستاهای كشور داداری آب بهداشتي و برق هستند ولي 39ادود 
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 برای توسعه روستا شاهد اين واقعیت تلخ نیز هستیم كه روستاهای زيادی به لحاظ ماهیت و

ای  اند يا مناطقي ااشیه هكاركرد روستا بودن نابود شده و از بین رتته و در شهرها ادغام شد

نه كاركرد شهری. علیرغم آبادترشدن روستاها  اند كه نه كاركرد روستايي دارند و ايجاد شده

آب و  برداری از ت به گذشته، روستاهیان به لحاظ معیتشي نه وابستتته به زمتین و بهرهنسب

 ه شهری هستند.و در خور جامع 1خاك و دام هستند و نه دارای كاركردی صنعتي و خدماتي

غیر رسمي و غیر  بعضاًمعیشت مردم در اين مناطق بیشتر وابسته به مشاغ  واسطه، غیر مولد و 

 خصوصاًشود، روند مهاجرت از روستاها به شهرها،  موضوع به اينجا ختم نمي 1قانوني است.

ه تداشای رو به رشد بوده است كه توقف و كندی هم ن اخیر پديده دهه چهاری بزرگ طي شهرها

های توسعه روستا محور دارد. مهاجرت از روستا به  عدم توتیق برنامه و اين خود نیز نشان از

ی شهرهای ديگر موجب سرعت ياتتن روند پیشرو از سوی سو و رشد جمعیت شهری شهر از يك

توان تحت  ای كه مي مناطق اوزه نفوذ خود شده است. بروز پديده بزرگ در روستاهای اطراف و

شوند كه  يند ادغام شهرهای بزرگ آنقدر گسترده ميآپديده ادغام از آن نام برد. طي تر عنوان

 بلعند. زمینهای كشاورزی به همراه روستاهای اوزه نفوذ خود را در برگرتته و درخود مي

اند بدون  يند ادغام توسط شهرها بلعیده شدهآدهه گذشته طي تر چهارروستاهای زيادی در 

در اين روستاها به اختیار زندگي شهری را انتخاب كرده باشند و بدون آنكه آنكه جمعیت ساكن 

و به لحاظ ايفای نقش اجتماعي، كاركردی  جمعیت روستايي ساكن در اين روستاها ماهیتاً

. متاسفانه روند ادغام همچنان با سرعت دراال وقوع (191: 1939 )رضواني،شهری ياتته باشند

مواجه بودن با رشد جمعیت و تقاضای تزاينده برای مسكن است و شهرهای بزرگ به جهت 

بلعند. هرچند  درخود مي كنند و همچون يك سونامي روستاهای زيادی را دراوزه نفوذ نابود مي

درسالهای اخیر آهنگ رشد جمعیت شهری تا ادودی كاهش ياتته است، ولي رشد تقاضا برای 

از روند رشد جمعیتي باال مربوط به سالهای  مسكن در شهرها كه تابعي با وقفه زماني است كه

                                                                 
است روستای توسعه ياتته بسازد توسعه روستا محور قرار  یها برنامهمفهوم واقعي خدمت در اقتصاد منظور است. بعالوه  . 1

 و قرار نیست مبدل به ترايندی شود برای تبدي  روستا به شهر.

ومشاغ  عمده  اند قرارگرتتهاصلي و ترانزيت  یها جادههمانند روستاهای مرزی و روستاهای زياد ديگری كه در مسیر . 1

یت كشاورزی و دامداری معیشت دوم اين ساكنین آن مناطق قاچاق كاال و تعالیتهای غیر رسمي ديگر است و تعال

 .شود يمروستايیان محسوب 
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 يند پیشروی شهر بسوی روستا درآكند، همچنان آثار مخرب خود را طي تر گذشته تبعیت مي

 گذاشت. زوال و نابودی روستاهای بیشتر برجای خواهند جهت

 

 های حمایتی سیاست

در توسعه روستا بیاندازيم  دولت یها برنامهو  شناسانه به راهبردها اگر بخواهیم نگاهي آسیب     

اين موضوع نیز تاكید كنیم كه سیاستهای امايتي دولت در  بايد عالوه بر اشكاالت مذكور بر

شود  های هدف خاص دنبال شده و مي روستاها نیز اغلب بطور عام و نه گزينش شده برای گروه

% از روستاهیان 99به براساس گزارشات منتشره: قريب  مثالً و مالاظه دارد. تأم كه خود جای 

تحت پوشش كمیته امداد اضرت امام)ره( هستند، كه در صورت صحت اين موضوع بايد گفته 

گیرد. واقعیت موجود  شود كه دولت بیش از اد الزم از سیاستهای امايتي در روستاها بهره مي

ي نیست نیازمندی اساسي در میان روستاهیان كشور تا به اين گستردگو  دهد كه تقر نشان مي

% روستاهیان تحت پوشش كمیته اضرت امام قرار بگیرند، بلكه واقعیت موجود نشان 99كه

به عبارت ديگر  میان جمعیت محدودی از روستاهیان اما بطور عمیق وجود دارد. در دهد تقر مي

دچار تقر و نیازمندی هستند جمعیت محدودی از روستاهیان كشور را  قاًیعمروستاهیاني كه 

دهه  چهار شت بیش ازذگ د. از طرف ديگر اگر بخواهیم بپذيريم كه بعد ازنشو شام  مي

گستردگي تقر در روستا به  واقعاًعمران روستاها،  ريزی شده درجهت توسعه و تالشهای برنامه

تحت پوشش امايتي نهادهای امايتي  % جمعیت روستايي كشور99بايد لزوماًادی است كه 

های توسعه روستا  م باشند، اين خود بیانگر ناكارآمدی برنامهاضرت اما همچون كمیته امداد

 1های اخیر خواهد بود. همحور طي ده

در زمینه سیاستهای امايتي روستا محور توزيع سهام عدالت  اقدامات اشتباه ديگر از     

هم تراگیر بودن آن درمیان همه  درمیان همه روستاهیان كشور است. هم اص  واگذاری سهام و

  تاهیان كشور مورد انتقاد است.روس

                                                                 

محدود به رتع نیازهای اساسي روستاهیان تقیر  صرتاًامايتي كمیته امداد در روستاها  یها برنامه رسد يمالبته به نظر  .1

كه درآنصورت اين  شود يم در جهت خود بسندگي و خود اتكايي روستاهیان نیازمند دنبال ها برنامهنباشد، بلكه عمده اين 

ياتته تر و برنامه ريزی شده  امايتي دولت در روستاها بايد سازمان یها استیساقدامات شايسته تقدير است. در هراال 

 پیش برود تا آثار معكوس نداشته باشد.
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 های بزرگ صنعتي كشور( در توزيع سهام )آنهم سبد سهام مربوط به صنايع و بنگاه اساساً     

كارمندی جمعیت شهری كه در دهكهای پايین درآمدی قرار دارند، موضوعیت  طیف كارگری و

های توسعه ملي میان  برنامه ای از مناتع ااص  از بیشتری دارد تا روستاهیان. توزيع سهم عادالنه

در میان روستاهیان بجای  ايد در توزيع سهام عدالت تعريف و توجیه شود. اگربن لزوماًروستاهیان 

بعالوه  شد بسیار موثرتر و مفیدتر بود. سهام عدالت سهمي عادالنه از زمین كشاورزی توزيع مي

ستاهیان خود قاب  نقد است و بودن اين اقدام دولت يعني توزيع سهام میان همه رو تراگیر

 های پايین درآمدی جامعه قرار دهك همه روستاهیان كه در با عدالت سازگاری ندارد. اساساً

گیرند و نیازمند اقدام امايتي دولت نیستند، بلكه روستاهیان تاقد زمین و ابزاركار و سرمايه  نمي

نیازمند هستند. البته موضوع  های امايتي دولت كمك يا دارای زمین نا مرغوب به اقدامات و

 توزيع سهام عدالت میان همه روستانشینان از دو جنبه ديگر نیز قاب  نقد و بررسي است:

از بعد آثار معیشتي، توزيع سهام عدالت میان روستاهیان موجب كاهش وابستگي  -الف     

اورزی و دامداری برداری از آب و خاك و تولیدات كش معیشت و درآمد روستانشتتتینان به بهره

رود كاهش تولید در بخش كشاورزی را به عنوان  مدت انتظار مي كه بالنتیجه در بلند گردد مي

كشور شاهد باشیم. كاهش و يا قطع وابستگي  بار اين سیاست امايتي دولت در آثار زيان

توسعه برداری از آب و خاك، ضربه بزرگي به  معیشت روستايیان به كشاورزی و دامداری و بهره

عنوان از میزان وابستگي معیشتي  روستا و توسعه كشاورزی است، واگذاری سهام تحت هر

كاهد و آنها را وابسته  برداری از خاك و تولیدات زراعي و باغي و دامي مي روستانشینان به بهره

كند، لذا اين سیاست امايتي دولت  به منبع درآمد ديگری غیر از تولید در بخش كشاورزی مي

روستايیان درغايت به زيان روستا و روستانشین و به زيان كشاورزی مملكت و به زيان كشور  از

 شود.  تمام مي

موضوع ديگر روند رو به تزايد ادغام روستاهای در مجاورت شهرهای بزرگ است. همین  -ب     

ن ثروت در میا دهد ارزش دارايي و اآلن در سراسر كشور شواهدی وجود دارد كه نشان مي

روستاهیاني كه به سبب در مجاورت قرارگرتتن روستا به شهرهای بزرگ و مراكز استان در 

اين روستاهیان از  آستانه ادغام با شهر هستند به شدت دچار تغییر شده و اتزايش ياتته است.

در اختیارشان از چنان  و زمینهای وسیع و مستغالت شديد ارزش امالك يك سو به لحاظ اتزايش

های  قالب كمك اند كه نه تنها نیازمند اقدامات امايتي دولت در هي برخوردار شدهسطح رتا
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نقاط  يا سهام عدالت نیستند بلكه از قدرت خريد مرغوبترين امالك در امايتي كمیته امداد و

  1بسیار مرغوب مراكز استانها برخوردارهستند.

 

 و پدیده ادغام مهاجرت روستائیان به شهرها

ها و  چالش در ارزيابي عملكرد و كارايي برنامه اجرت نیز به عنوان يك معض  وپديده مه     

 شود، اگر بخواهیم پديده مهاجرت را مورد بررسي واقع راهبردهای توسعه روستايي مطرح مي

مبني براينكه عمده "شود:  آنگاه اين ادعا كه درغالب مقاالت نیز مطرح مي بینانه قراردهیم، 

 عمدتاًگ ناشي از مهاجرت روستاهیان به شهرهاست و اين مهاجرت هم مشكالت شهرهای بزر

ناشي  اساس و روشن خواهد شد كه تا ادود زيادی بي ،"ناشي از تقر و معشیت روستايیان است

 بخشي از روستاهیاني كه هم اكنون در اوالًاز عدم درك و بررسي درست موضوع است، زيرا 

اند، بلكه اين شهر است كه روستا را درنورديده  جرت نكرده، از روستا مهاكنند يمشهرها زندگي 

 غیر اختیاری و جبراً و روستا نابود شده و به زوال و نیستي گرايیده و به ناچار روستايي بطور

اغلب اين روستايیان تا مدتها زندگیشان هنوز به سبك  به زندگي در شهر شده است. مجبور

برداری از آب و خاك است  ابسته به كشاورزی و بهرهروستايي است ولي معیشت روستايي كه و

كنند، علت مهاجرتشان  مي عده از روستاهیاني كه به شهرها مهاجرت آن متحول شده. بعالوه اتي

در  ها آنناشي تقر و تنگي معیشت نیست، بلكه ناشي از رشد ارزش امالك و زمینهای  عمدتاً

یشت به سبك روستايي را از دست داده و با مع نیتأمروستاست كه انگیزه زندگي روستايي و 

ها نشان  اند. بررسي تروش امالك و زمینهای خود به شهر كوچ كرده و زندگي در شهر را برگزيده

دهد كمتر از نیمي از مهاجرت روستايیان به شهرها ناشي از تنگي معیشت و بیكاری است،  مي

كنند كه  گي بهتر به شهرها مهاجرت ميكه همین روستايیان نیز به امید واهي برای ياتتن زند

در هراال همه اين موارد تقط گويای اين واقعیت است كه پديده مهاجرت از يك سو و ادغام 

ما تا ادود زيادی ناشي  روستا در شهر و زوال روستاها از سوی ديگر اداق  درمورد كشور

ی و اجرای نادرست توسعه ريز يند برنامهآهای غلط و اشتباهات راهبردی در تر ازسیاستگذاری

                                                                 

اتتراد نیستت بلكته    در اقتصاد تقط درآمد كه يك جريان مستمر عايدی از تعالیت اقتصادی معین است عام  سنجش رتاه  .1

، مثت  رشتد ارزش   شتود  يمت محقتق   دتعتاًثروت ودارايي نیز نقش مهمي دارد. ثروت و دارايي يك جريان مستمر نیست بلكه 

امالك و زمینهای در اختیار يك ترد، بايد درصدی از ارزش دارايي و ثروت اين روستايیان بصورت مالیات از آنها اخذ شود نته  

 به آنها داده شود. ندان جامعهاينكه سهامي از جیب مستم
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 )پاپليريزان از مفهوم توسعه است بوده است كه اين خود ناشي از عدم درك صحیح برنامه

 .(171: 1931 يزدی،

، شده استمطالعات مستقلي كه در زمینه عل  مهاجرت روستاهیان به شهرها انجام  در     

رتته كه بطور تقريبي عل  متوالي مورد بررسي قرار گ سه دههپديده مهاجرت در ايران طي 

 ت:مهاجرت روستاهیان به شهرها در جدول زير خالصه شده اس

 

 نتیجه مطالعات مستقل در زمینه بررسی علل مهاجرت روستائیان به شهرها -جدول

 درصد علل مهاجرت روستائیان به شهر ردیف

 %97 مشكالت معیشتي، تنگي معیشت و پايین بودن سطح درآمد 1

 %19 مايملك روستايیان ناشي از پیشروی شهر به درون روستاها ش امالك ومستغالت واتزايش ارز 1

 %17 خشكسالي و باليای طبیعي و از بین رتتن مراتع و دامها كم آبي، 9

 %19 دتاع از انقالب جنگ و 4

 %19 های تريبنده زندگي شهری جاذبه 7

 %7 ا درون شهرای و ازدواجهای روستاهیان ب قومي و قبیله یها نزاع 9

 %7 ياتتن ترصتهای تحصی  و شغ  در مراكز شهری 5

 (93: 1993، یاتتخار)

درك كلیه ابعاد مختلف مطرح در زمینه عل  مهاجرت روستاهیان به شهرها و تشريح آن با      

منطقه  مساه  مختلف هر توجه به تنوع آب و هوايي و اقلیمي كشور و تنوع قومیتهای مختلف و

ي كه در سبك زندگي روستاهیان بواسطه عل  مختلف مهاجرت آنها به شهرها رخ و تحوالت

ه مورد ب 5بندی مجموعه عل  در  های دقیق كارشناسي است، اما دسته دهد، نیازمند بررسي مي

دتاع از نتايا اراهه شده الزم  شرح جدول توق آنهم بطور تقريبي نیازمند توضیحاتي است، لذا در

 جدول توق به موارد زير اشاره كند.  نتايا خالصه شده در داند به تشريح مي

غیر  يا دارای زمینهای نامرغوب و اين مورد اغلب شام  روستاهیان بدون زمین و -1 رديف     

 شود. ااصلخیز در برخي مناطق كشور مي

مايملك روستايیان  مستغالت و عل  مهاجرت ناشي از اتزايش ارزش امالك و -1رديف      

بطور  نوشتاري از پیشروی شهر به درون روستاها به همان موردی اشاره دارد كه در اين ناش

كه بدلی  در مجاورت قرار گرتتن امالكشان با  هايي ييروستا .شود ميمفص  به آن پرداخته 

ن هايشا امالك برای خريد زمین سوی دالالن زمین و های باال از قیمت شهرهای بزرگ با پیشنهاد
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كنند  مواجه هستند و انگیزه نگهداری زمین را ندارند با تروش امالك خود به شهرها كوچ مي

رود. روستاهايي  مي اگر اين كوچ صورت نگیرد نیز با پیشروی شهر، روستا از میان كه در هر اال

كه طي ده سال گذشته در ترايند ادغام قرار گرتته و با پیشروی و رشد بي رويه شهرهای بزرگ 

همانطوريكه گفته شد اين پديده همچنان با سرعت در  اند زياد است و توسط شهرها بلعیده شده

  اال تحقق است و سبك زندگي و معیشت روستايیان زيادی را متحول نموده است.

رويه و رشد شهرهای  هراال آثار و تبعات ناشي از پديده ادغام كه ناشي از گسترش بي در     

ابعاد مختلف مورد بررسي و مطالعه قرار گیرد. آنچه كه مسلم است، بزرگ است بايد از 

شوند،  روستاهیاني كه در معرض پديده ادغام و پیشروی شهرها بسوی مح  زندگیشان واقع مي

مستغالت خود برای  امالك و به دو دلی  تماي  چنداني به افظ و نگهداری زمین و باغ و

های اين  يك سو به سبب در مجاورت قرارگرتتن زمین زا اوالًكشت و زرع و دامداری ندارند، 

مستغالت مواجه شده و ارزش  روستايیان با مراكز شهری با تشار تقاضای ماتیای زمین و

گیری اتزايش ياتته است و مدام با پیشنهاد تروش با قیمتهای بسیار باال از  امالكشان بطور چشم

غالت مواجه هستند و بدين جهت كه ارزش گران و داللهای ماتیای زمین و مست سوی واسطه

ملك و زمین بسیار بیش از ارزش محصولي است كه روستايي بايد با زامت ترآوان درطي 

مند شدن روستايیان برای  لذا، اين وضعیت موجبات انگیزه .يكسال زراعي از زمین بدست آورد

بدون آنكه  كند، هم ميكوچ و مهاجرت اجباری آنان به شهر را ترا تروش زمینهای كشاورزی و

: 1931شريعتي، )در شهر بدنبال ايفای يك نقش اجتماعي درخور جامعه شهری باشند واقعاً

34.) 

تعدادی از اين روستاهیان در مقاب  جريان تقاضای زمین  اناًیاااز سوی ديگر چنانچه  و اًیثان     

ك و زمینهای خود نباشند، ااضر به تروش امال از سوی دالالن زمین و امالك مقاومت نمايند و

گیرد و شاهد پیشروی شهر بسوی روستای خود  صبااي ديگر در پروسه ادغام قرار مي تا چند

بیند  شود و روستايي يكباره خود را در شهر مي بلعیده مي به سرعت روستا توسط شهر بوده و

 .(93: 1931 )باتملي،1بدون آنكه بطور اختیاری زندگي شهری را برگزيده باشد

                                                                 

تعالیت زراعي و يا دامداری دراومه شهرهای بزرگ با توسعه شهر و پیشتروی شتهرها بستوی روستتا بتا تشاردستتگاهای        .1

وبته ناچتار بايتد مراكتز دامتداری، طیتورداری و        ردیت گ يممختلف دولتي از قبی  شهرداری و اداره بهداشت شهرستان مواجه 

ق تعطی  و برچیده شود و روستايي به هزارويك دلی ، ديگر انگیزه الزم برای آغاز كار در جتای ديگتر را   كشاورزی ازاين مناط

 .ندارد
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عل  مهاجرت روستاهیان به شهرها ناشي از جنگ و دتاع از انقالب يكي از مواردی  -9رديف      

 شواهد بسیار قوی وكاتي وجود دارد است كه در مطالعات جمعیتي كمتر بدان توجه شده است.

 دهد انقالب را ساكنین شهرها انجام دادند، جريان روشنگری و روشنفكری در كه نشان مي

جمعي شنیداری، ديداری و نوشتاری از قبی  مطبوعات  های برد رسانه  ری از يك سو،جامعه شه

دوران انقالب كه محدود به شهرها بود از سوی ديگر، عام  اصلي آگاهي در میان قشرهای  در

تحقق، پیشبرد و پیروزی انقالب  مختلف و توده جمعیت شهری شده و سهم ساكنین شهری در

لذا سهم روستاهیان در پیروزی انقالب چندان  ری برجسته نموده است.را بطور غیر قاب  انكا

صدای انقالب و انقالبیون به  اما بعد از اينكه انقالب به پیروزی رسید، ترياد و برجسته نیست.

به ثمر رسیدن انقالب و  - روستاها نیز رسید. اگر بخواهیم انقالب را در دو بخش اول گوش

تر از  ز آن تفكیك كنیم، نقش روستاهیان در بخش دوم برجستهبخش دوم استمرار و دتاع ا

اضور برجسته روستاهیان در هشت سال جنگ و دتاع  نقش و خصوصاً ساكنان شهرهاست.

% از ساختار نیروی انساني نهادهای انقالبي كه بعد از 99ادود  مقدس غیر قاب  انكار است.

جهت اهداف و آرمانهای انقالبي  انقالب در پیروزی انقالب شك  گرتته و در طول دوران بعد از

اند، از قبی  سپاه پاسداران، نیروی انتظامي، جهاد سازندگي و بعدها ارتش و  نقش آتريني داشته

در قبال خدماتي كه اين قشر به انقالب  جمعیت روستايیان متشك  شده است. ديگر نهادها، از

ي و دولتي در اسكان دادن آنها در شهرها و امنیت اند، سهم نهادهای ااكمیتي، سیاسي و داشته

 مهاجرت دادن روستاهیان مذكور نبايد از نظر دور داشته شود.

عشاير به شهرهاست،  عل  مهاجرت جزء عمده موارد ذكر شده در اين رديف بیشتر -4رديف      

 تا روستاهیان ساكن در ده.

های توسعه ملي كشور چه اقشاری  اين است كه از ثمرات و نتايا برنامه سؤال -7رديف      

قالب  های توسعه گويای اين است كه در برنامه مختلف عملكرد از یها گزارش؟ شوند يممنتفع 

شغلي زيادی در شهرها ايجاد شده است و بدين جهت  یها ترصتهای توسعه ملي،  برنامه

يند آ، بعالوه تر1تهای اشتغال نیروی كار در مراكز شهری به مراتب بیشتر از روستاهاس زمینه

                                                                 
شغلي بیشتری در شهرها ايجاد شده، اما همین گزارشهای آمتاری   یها ترصتتوسعه ملي دركشور  یها برنامههرچند طي  - 1

لذا وجود ترصتهای شغلي بیشتر در شتهرها بتا توجته     .روستاهاستكه نرخ بیكاری درشهرها همچنان بیش از  دهند يمنشان 

ترصتتهای شتغلي    عمتالً  برای مهاجرت از روستا به شتهر باشتد،   یا زهیانگبه نرخ بیكاری باالی شهر در مقايسه با روستا نبايد 
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های  گذاری به نوعي ترصت ههای سرماي كوچك كردن دولت و ايجاد ترصت سازی و خصوصي

درآمدی بیشتری را برای طبقاتي از جمعیت شهری تراهم نموده است، رسانه ملي و مطبوعات 

 نیز مدام سطح مطلوب و پر زرق و برقي ازسبك زندگي شهری را هم در قالب تیلمها و

، بطوريكه كند يمو تبلیغ  كشد يمهم در قالب تبلیغات بازرگاني به تصوير  نمايشي و سريالهای

چهره زندگي شهری  كه هركس در شهر زندگي نكند، با مشاهده اين وضعیت توصیف شده از

های توسعه اين روند تبلیغاتي  پابپای برنتامه اتفاقاًرسانه ملي كه  خصوصاً توسط مطبوعات و

برد،  مي برد كه جامعه شهری ايران در رتاه كام  بسر تته است، گمان ميشدت بیشتر نیز گر

منازل لوكس دراال مصرف كاالهايي متنوع هستند و آسايش و  زيرا مدام شهرونداني كه در

كشد به تصوير كشیده  كش و محروم به رخ مي رتاه آنها را در مقاب  ديدگان روستاهیان زامت

ها در زندگي  همه رااتي خوشبختي، آسايش و سعادت، واقعاًبرد  شود. روستايي گمان مي مي

های  های تريبنده زندگي شهری كه اغلب از طريق رسانه لذا اين جاذبه شود، شهری خالصه مي

ارتباط جمعي كه اين روزها برد آن به سرعت به دورترين روستاهای كشور نیز گسترده شده 

ها با اندكي مواجه شدن با نا ماليمات زندگي  ذبهو روستايي با وجود اين جا شود يماست تبلیغ 

كند و زندگي شهری را  روستايي انگیزه ترك روستا در او قوت گرتته به شهر مهاجرت مي

 هتای تربینده زندگي شهری عاملي است تقويت كننده و مكم  كه در كنتد. جتتاذبه انتخاب مي

 . كند يمبه شهرها را تراهم كنار عوام  ديگر موجباب تسريع در مهاجرت روستاهیان 

 

 جمع بندی

تالشهای  هده چهارچرا علیرغم بیش از " :خواهیم به اين پرسش پاسخ دهیم كهاگر ب     

به دلی  مشكالت  عمدتاًهنوز مهاجرت روستا شهری آنهم  روستايي، ريزی در زمینه توسعه برنامه

 راهبردیبايد اشتباهات  "است؟ اهداف و نتايا مطلوب ااص  نشده معیشتي ادامه دارد؟ و چرا

نقد  شناسي و ريزی توسعه ملي بطور كلي و توسعه روستايي بطور خاص را مورد آسیب در برنامه

 پردازيم. و بررسي قرار دهیم كه در اينجا بطور اجمال به تشريح برخي از اين موارد مي

                                                                                                                                                                   

چتون ايتن ترصتتهای     .كند يمبیشتر در شهرها نقش يك عام  مجذوب كننده و تريبنده برای مهاجرت از روستا به شهر ايفا 

   شغلي هنوز نتوانسته نرخ بیكاری در شهرها را اتي به نرخ بیكاری در روستاها برساند.
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تايي بجای های توسعه و عمران روس درقالب برنامه حمایتی و وابستگی: یها استیس (1

نیازهايش و رساندن سطح خدمات مختلف روستا دراد متوسط  نیتأمخود اتكايي روستا در 

خدمات عمومي روستايي موجب اتزايش میزان وابستگي و اتكاء روستاها به  نوعاًجامعه شهری، 

بردن برخي خدمات عمومي آنهم  آبادی روستاها، با تحت عنوان عمران و شهرها شده است.

غیر الزم، عالوه بر اتكای بیشتر روستاها به شهرها، تقط ذاهقه  بعضاًغیر كام  و  كاتي وبطور غیر

ايم  مصاديق رتاه شهری اساس كرده لذاهذ زندگي شهری و روستايیان محروم را به برخي از

، كیفیت 1ايم. ولي عطش او به درياتت اين نوع خدمات رتاهي موجود در شهر را پاسخ الزم نداده

های ايجاد  اينگونه است. اين زمینه نوعاًبرخي خدمات و اقدامات عمراني در روستاها كمیت  و

وابستگي و اتكاء روستا به شهر، در روند توسعه اجتماعي و اقتصادی روستا از ابعاد مختلف 

 كند.  اختالل ايجاد مي

 اخیر هچهار دهبكار رتته در توسعه روستا طي  راهبردهایتهرست  تعدد راهبرد و برنامه: (1

دهد كه در واقع روستاهای ايران طي اين مدت عرصه آزمايشگاهي  نشان مي )كه ذكر آن رتت(

گوناگون توسعه به مفهوم عام و توسعه روستايي به مفهوم خاص  راهبردهایبرای تست و آزمون 

كشور وجود  كماكان روستاهای زيادی در دهد وان نشان ميابا اين اال شواهد تر بوده است.

دهه اخیر تا ادود  چهاربرند. البته تالشهای  د كه از وضع نابسامان توسعه نیاتتگي رنا ميدارن

زيادی موجب آبادی روستاهای كشور شده است اما واقعیت تلخ آن است كه به واسطه تدوين و 

بینانه از  از يك سو و عدم درك واقع و متعارض نادرست، متناقض بعضاً یها استیساجرای 

مناطق و استانها از سوی  ريزان توسعه در روستايي در میان مديران محلي و برنامه مفهوم توسعه

، روستاهای زيادی به لحاظ ماهیت 1شده ها و راهبردهای اتخاذ نگری در برنامه ديگر و عدم غايت

كاركرد از االت روستا بودن تغییر ماهیت داده و بجای روستا، مناطق مسكوني ايجاد شده كه  و

                                                                 
پوشش غیر كام  خدمات ارتباطات ثابت و سیار در روستا، نقصان در شبكه برق رساني و آبرساني روستا، نقصان در  مثالً .1

 خدمات بهداشتي و آموزشي و از اين قبی .

نتیجه  ردیگ ينمبجايي دارند ولي درعم  و اجراء چون غايت نگری در برنامه صورت  یها هیتوصاين راهبردها  برخي از .1

برای ا  معضالت روستاهای كشوری جون بنگالدش وكشورهای آتريقايي تعبیه  اساساً.برخي نیز شود يممعكوس عايد 

 .شود يمتاهای ايران تجويز وبكار گرتته ولي بدون درك ماهیت آن راهبردها، در مورد روس اند شدهوتدوين 
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مندی از امكانات اجتماعي وخدماتي است، اما به لحاظ كاركرد  ز گذشته به لحاظ بهرهآبادتر ا

 .1روستا نیست

يك كارگاه، كارخانه،  سیتأسبرای  معموالً توسعه: یها طرحفقدان پشتوانه آمایشی  (9

يابي و مطالعات مكان صورت  سردخانه و يا هر وااد صنعتي و تجاری و كسب و كار ابتداء مكان

م  طبیعي، انساني و ساير عوام  ايابي يك وااد صنعتي بطور مثال به عو مكان ، درردیگ يم

ام  و نق ، كیفیت زمین  انرژی، ارتباطات و نیتأممواد اولیه،  نیتأم، شود يمتاثیرگذار توجه 

مصرف و بازار تروش محصول و  و نوع خاك، سرمايه و تجهیزات مورد نیاز، دسترسي به بازار

ريزی توسعه روستايي، ساختار تضايي  اما جالب است بدانیم كه در برنامه ديگر،بسیاری عوام  

هم غیر علمي و بدون مطالعات اولیه بوده  عمدتاًاولیه و هسته اولیه تشكی  يك روستا را كه 

كار مطالعات  . برای ايجاد يك تضای كسب و1ايم است مبنای توسعه بعدی روستا قرارداده

الزم  ضرورتاًهیم ولي برای ايجاد تضای زندگي اجتماعي گروهي انسان كه د يابي انجام مي مكان

انداز آتي آن نیز مد نظر  چشم تعلي آن، مكان استقرار است، عالوه بر نگاه به وضع موجود و

دهیم. مبنای توسعه روستا همان ساختار و شك  اولیه مح   يابي انجام نمي باشد، مطالعات مكان

اساس خواست و نیاز چند خانوار شك   ماني سنگ بنای اولیه روستا، براگر ز ااداث روستاست.

ايم و با  ما همان را مبنا قرار داده با اتزايش جمعیت، اين روستا گسترش ياتته، بعداًگرتته و 

يند عالوه آاين تر ايم. در صرف هزينه و زمان زيادی امكانات و خدمات را به روستا كشتتانده

چه  های مختلف عمراني روستا، ین و زمانهای طوالني برای اجرای پروژههای سنگ برصرف هزينه

بسا آسیبهای تراوان نیز بواسطه بردن برخي خدمات روستايي از قبی  آب و برق و راه وام  و 

به عبارت ديگر در برخي موارد توسعه روستا  ايم. محیط زيست منطقه وارد كرده بر ...نق  و 

میان انسان و طبیعت شك  بگیرد كه نه به سود روستايي و نه  موجب شده است نوعي مبارزه

 به سود طبیعت روستا بوده است. 

اگر همه جوانب الگوی : فرایند زوال روستاها و پیشروی شهرها در حوزه نفوذشان (4

توسعه روستا شهری و نظام سلسله مراتبي مد نظر قرارنگیرد، اين الگو بجای آنكه درصدد افظ 

                                                                 

كه  شود يم، همین اآلن گفته ابدي ينمبه عقیده اغلب كارشناسان توسعه روستا تقط با آوردن آب و برق در روستا تحقق  .1

 است؟ اين است كه چرا توسعه اتفاق نیاتتاده سؤال% روستاهای كشور داداری آب بهداشتي و برق هستند ولي 39ادود 

مبتني بر مطالعات مكان و درك موقعیت، ساختار زمین شناسي مناسب،خاك مناسب، شیب بايد ته اولیه يك روستا هس. 1

  شود.مناسب، منابع آب كاتي،خاك ااصلخیر بوده مجموعه مالاظات مذكور در اتق توسعه آتي روستا دخالت داده 
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تاكتورهای توسعه میان شهر و روستاهای اقماری آن باشد، در غايت و نهايت به تعادل و تناسب 

سلطه شهری بر روستاهای اوزه نفوذ و زوال  قطبي شدن شهر، برقراری نظام استعماری و

بلعیده شدن  تاًينهاروستاهای اقماری از طريق پیشروی شهر در روستاهای اوزه نفوذش و 

چه بیشتر  یشرتت و توسعه و ايجاد دوگانگي و تضاد مناتع هربه عنوان قطب پ شهر روستاها در

ريزی توسعه  توجه اين است كه متولیان امور برنامه ااهزمیان شهر و روستا خواهد شد. نكته 

جمعیتي مناطق بدون درك  بندی را بر مبنای سطح مراتبي سلسله الگوی نظامدركشور نیز اغلب 

اند. پیامدهايي از قبی  تشديد دوگانگي  ور قرار دادهكش بندی در پیامدهای آن مبنای منطقه

اصلي كه عدم توجه  در شهرهای امكاناتي تشكی  قطبهای بزرگ جمعیتي و میان روستا و شهر و

رويه شهرهای بزرگ و برقراری نظام  به اين پیامدها منجر به زوال روستاهای اقماری رشد بي

جای تعجب نیست اگر امروز با گذشت  .(71: 1993 )شفرد،سلطه شهری بر روستا خواهدشد

ريزی توسعه روستا محور همچنان شاهد زوال و نابودی روستاها هستیم.  برنامه ادود چهار دهه

 اقتصادی، ترهنگي و ساخت تضايي و ترايند تحوالت محیط اجتماعي، زوال و نابودی روستا در

سرعت روند زوال روستاها زنگ  .اال تحقق است جغراتیايي ايران امروز يك پديده واقعي و در

آيد. برای درك اهمیت موضوع كاتي است بدانیم،  اساب ميه خطری برای توسعه آتي كشور ب

مرتعداری و باغداری و هرآنچه كه به  دامداری، زوال و نابودی روستا يعني نابودی كشاورزی،

ی به رشد جمعیت با گسترش و رشد بي رويه شهرها كه تا ادود زياد توسعه ملي مرتبط است.

شهری و تقاضا برای مسكن از سوی جمعیت شهری وابسته است، شهرها بسوی روستاهای 

 طي اين ترايند تاصله روستاها به شهر به تدريا و در .كنند يمدرون اوزه نفوذ خود پیشروی 

شود و  شود و در نهايت روستا در شهر ادغام مي كمتر و كمتر مي در طول زمان كاهش ياتته،

گردد. پديده ادغام، تركیب جمعیتي را از ساكنین مناطق ايجاد  توسط شهر بلعیده مي طالااًاص

  كه نه كاركرد روستايي ندارد و نه كاركرد يك شهروند به معني واقعي. كند يم

شغلي زيادی در شهرها  یها ترصتهای توسعه ملي،  قالب برنامه در فرهنگ و رسانه: (7

های اشتغال نیروی كار در مراكز شهری به مراتب بیشتر از  ینهايجاد شده است و بدين جهت زم

های  كوچك كردن دولت و ايجاد ترصت سازی و يند خصوصيآ، بعالوه تر1روستاهاست

                                                                 
ی در شهرها ايجاد شده، اما گزارشتهای آمتاری نشتان    شغلي بیشتر یها ترصتتوسعه ملي دركشور  یها برنامههرچند طي  .1

لذا وجود ترصتهای شغلي بیشتر در شهرها با توجه بته نترخ    .روستاهاستكه نرخ بیكاری درشهرها همچنان بیش از  دهند يم

ي بیشتتر در  ترصتهای شتغل  عمالً برای مهاجرت از روستا به شهر باشد، یا زهیانگبیكاری باالی شهر در مقايسه با روستا نبايد 
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های درآمدی بیشتری را برای طبقاتي از جمعیت شهری تراهم  گذاری به نوعي ترصت هسرماي

و پر زرق و برقي ازسبك زندگي  نموده است، رسانه ملي و مطبوعات نیز مدام سطح مطلوب

هم در قالب تبلیغات بازرگاني به تصوير  سريالهای نمايشي و شهری را هم در قالب تیلمها و

، بطوريكه كه هركس در شهر زندگي نكند، با مشاهده اين وضعیت كند يمو تبلیغ  كشد يم

پابپای  فاقاًاترسانه ملي كه  خصوصاً چهره زندگي شهری توسط مطبوعات و توصیف شده از

برد كه جامعه  های توسعه اين روند تبلیغاتي شدت بیشتر نیز گرتته است، گمان مي برنتامه

منازل لوكس دراال مصرف  برد، زيرا مدام شهرونداني كه در مي شهری ايران در رتاه كام  بسر

و محروم  كش ديدگان روستاهیان زامت را در مقاب  آسايش و رتاه آنها كاالهايي متنوع هستند و

خوشبختي،  سعادت، واقعاًبرد  شود. روستايي گمان مي كشد به تصوير كشیده مي به رخ مي

های تريبنده زندگي  لذا اين جاذبه شود، ها در زندگي شهری خالصه مي همه رااتي آسايش و

های ارتباط جمعي كه اين روزها برد آن به سرعت به دورترين  شهری كه اغلب از طريق رسانه

ها با اندكي  و روستايي با وجود اين جاذبه شود يمهای كشور نیز گسترده شده است تبلیغ روستا

مواجه شدن با نا ماليمات زندگي روستايي انگیزه ترك روستا در او قوت گرتته به شهر مهاجرت 

هتای تربینده زندگي شهری عاملي است  كنتد. جتتاذبه كند و زندگي شهری را انتخاب مي مي

كنار عوام  ديگر موجباب تسريع در مهاجرت روستاهیان به شهرها  ده و مكم  كه درتقويت كنن

 . كند يمرا تراهم 

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه

به منظور بر مبنای مطالعات صورت گرتته در راهبردهای موتق توسعه روستايي در جهان و      

های توسعه روستايي  ست برنامهتوان عل  شك گیری از مطالب اراهه شده، مي بندی و نتیجه جمع

و شدت گرتتن روند زوال و نابودی روستاها و راهكارهای پیشگیری از آنرا در موارد زير خالصه 

 كرد:

برداری از خاك و آب و تعالیت كشاورزی و وابسته  قطع وابستگي معیشت روستاهیان از بهره (1

 لت.های امايتي دو شدن آن به شهر و يا وابسته شدن آن به برنامه

                                                                                                                                                                   

چون اين ترصتهای شغلي هنتوز   .كند يمشهرها نقش يك عام  مجذوب كننده و تريبنده برای مهاجرت از روستا به شهر ايفا 

 نتوانسته نرخ بیكاری در شهرها را اتي به نرخ بیكاری در روستاها برساند.  
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روستا محور است و توسعه روستا را در دايره بسته  واقعاًهای توسعه روستا در ايران  برنامه (1

های توسعه  های توسعه روستايي را بايد گره زد به برنامه االیكه برنامه ايم، در روستا دنبال كرده

امری بدون توسعه واقعي روستا توسعه ملي  ملي، زيرا توسعه ملي درگرو توسعه روستاست و

است. بعالوه توسعه روستاها و توسعه شهرها همزمان بايد در يك الگوی يكپارچه در اتق  محال

 های توسعه ملي لحاظ گردد. زماني برنامه

دهد مردم روستا كه در بسیاری از  روستايي در ايران نشان مي ريزی و توسعهتجربیات برنامه (9

یق برخوردار هستند كنار گذاشته شده و ای در خصوص محیط از شناخت عم های توسعه تعالیت

بخش كردن  های متنوعي چون اثر ها و محرك اند. به عبارتي، انگیزش اتي تراموش شده

مكاني و انساني و توانمندسازی مردم در نگاه  يابي به عدالتها يا كارآمد كردن آنها، دست برنامه

های ملي و  ريزیند برنامهنگر، در تراي كالسیك شهر محور، اداكثر دخالت دولت و بخش

به طور كلي در راهبرد اداكثر دخالت دولت در توسعه . روستايي ناديده گرتته شده است

روستايي، به مشاركت مردم در اين ترايند توجهي نشده است و هدف مشاركت مردم و نهادهای 

رتتن  ها، هدر ها، اتزايش هزينه ها موجب ناكامي در برنامه محلي و مردمي در ترايند برنامه

های انساني، مادی و اجتماعي شده و سرانجام شكاف و نارضايتي را در بین مردم دامن  سرمايه

 .زده است

زياد  در زمینه تقرزدايي و رتع محرومیت در نوااي روستايي، علیرغم سابقه كموتقیت اند (4

شده، ناشي از نارسايي  های انجام گذاری سرمايه ها و نیز اجم هزينه روستايي و های توسعه برنامه

ها و راهبردهای توسعه روستايي و تقرزدايي در كشور است. رويكرد ااكم در محتوای سیاست

های قب  از انقالب، بخشي از الگوی نوسازی بوده كه در  روستايي، در سال های توسعه بر برنامه

ااكمیت  هبرد صنعتي شدن شتابان كشور و به دنبال آن توسعه شهری موجبرا راستای

ديدگاه تن محوری شد. اين رويكرد در بسیاری از كشورها، و از جمله ايران، نه به از بین بردن 

تقر مادی كمك كرده و نه منابع اجتماعي و محیطي ارزشمند را افظ نموده است. اتزايش تقر 

الگو، كه و در ااشیه قرارگرتتن جامعه روستايي از آثار و پیامدهای اين رويكرد بوده است. اين 

تنها به دنبال راه ا  تكنیكي برای مساه  بود، با نیازها و ظرتیت نوااي روستايي سازگاری 

بعد از . آنها مانع موتقیت آن گرديد ننداشت، كه مشاركت ضعیف مردم و در ااشیه واقع شد

رتاه با رويكرد  غالباًزدايي در كشور  روستايي و محرومیت های توسعه انقالب اسالمي، برنامه

رساني بوده كه هر چند در بهبود وضع كلي نوااي روستايي تأثیر داشته  اجتماعي و خدمات
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تقر كلي و ولي، به علت تقدان جامعیت الزم و همچنین هدتمند نبودن، نقش چنداني در بهبود 

در نوااي روستايي نداشته است. در اين راستا اگرچه جهاد سازندگي در اوزه مسؤولیت  نسبي

تا اد امكان به اهداف مورد نظر دست يابد اما اگر در اين اوزه ضعفي ديده  بودشیده خود كو

يك راهبرد كالن و بلند مدت در سطح ملي در اوزه توسعه روستايي و  شود بیشتر به تقدان مي

ريزی كشور چندان  روستايي در نظام برنامه جايگاه توسعه هنوز همگردد.  مي تقرزدايي باز

و بعدها جهاد  ها، و از جمله جهاد سازندگي نیست و بنابراين هر يك از دستگاهروشن و شفاف 

كشاورزی، كمیته امداد امام خمیني، بنیاد مسكن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 

كوشند تا در اين  كنند و مي اساس ديد و نگرش خود اركت مي بر وزارت كار، وزارت كشور و...

 شوند. ناه هايي اوزه به موتقیت

های متولي توسعه روستايي و  تقدان ارتباط ارگانیك و تراگیر میان نهادها و سازمان (7

تقرزدايي در كشور بر دامنه مشكالت در اين اوزه اتزوده است. بديهي است در چنین شرايطي 

تواند راه گسترده عملكردی باشد به سختي مي يك سازمان اتي اگر نهادی انقالبي با اوزه

 .ي و منطقي در اين زمینه بپیمايداصول

های توسعه روستايي و اصالح راهبردهای توسعه در روستا بايد به نكات  برای توتیق در برنامه

 :زير توجه شود

پايداری روستاهیان در روستا،  بهداشت و توجه به عوام  ابقاء و و افظ كاركردهای روستا (1

 درعین توجه به عمران و آبادی روستا

 ازای روستاهای رو به زوال با سرعتي كه ترايند ادغام روستاها و اهای جديد درروست ايجاد (1

 گسترش شهرها دراال انجام است.

رويه شهرها دراوزه نفوذشان به  جلوگیری از پیشروی بي رويه شهرها و كنترل رشد بي (9

ورزی منظور صیانت از روستاها يك امر ضروری است. در غیر اينصورت زوال روستاها، زوال كشا

 نابودی اقتصاد ملي را در پي خواهد داشت. و

)روستا شهر( با تاكید يابي برای ايجاد روستاهای مدرن مراكز توسعه روستايي، مطالعات مكان (4

 برافظ و تقويت كاركرد روستايي را در سراسر كشور وجه همت خود قرار دهند.

تمهیدات و مشوقها و زمینه مهاجرت معكوس از شهرها به روستاهای مدرن با تدابیر و  (7

 تسهیالت الزم تراهم گردد.
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ای تشويق به زندگي در  منطقه های ترهنگي در سطح ملي و ای و برنامه درسیاستهای رسانه (9

های موجود در زندگي  ها و ناهنجاری های روستا لحاظ شود و زشتي روستا و مزيتها و جذابیت

 ها دور نماند. شهری از نظرها و نگاه

ابع آب در روستاها شام  سیستمهای پیشرتته آبیاری مختص مناطق كم نظام مديريت من (5

در توسعه و  خصوصاًآوری آبهای سطحي،  آب، آبخیرداری، ااداث سدهای نگهدارنده آب، جمع

 ايجاد روستاهای نوين مورد تاكید قرار گیرد.

 مثال درمورد تجديد نظر و اصالح قرار بگیرند و بطور  واقعاًی توسعه روستايي راهبردها (9

توزيع  های كمیته امداد و مورد سیاستهای امايتي دولت نسبت به روستاهیان از قبی  كمك

بحث توزيع سهام عدالت همین اآلن هم  در خصوصاً سهام عدالت تجديد نظر صورت گیرد.

ضمن توقف توزيع سهام میان همه روستاهیان، به  بايد اصالح الزم را انجام داد و توان و مي

اند، معادل ارزش آن تسهیالتي جهت تهیه ابزار و  ني كه اين سهام را درياتت نمودهروستاهیا

اسكان به آنها واگذار  در روستای مح  كشاورزی ای از زمین تجهیزات كشاورزی و يا سهم عادالنه

 شود. 

بايست درقالب برنامه توسعه ملي و  ريزی توسعه شهری برای شهرهای بزرگ كشور مي برنامه (3

 ای تنظیم گردد كه شهرهای بزرگ تا محدوده معیني قادر به پیشروی در ی كشور بگونها منطقه

غلط توسعه  یها استیساوزه نفوذ خود باشند تا روستاهای در معرض زوال و نابودی بواسطه 

 دهه گذشته از تعرض و تجاوز شهرها مورد افاظت و مصونیت قرارگیرند. پناشهری طي 

گرايانه و درك صحیح از ترايند توسعه متوازن در سطح ملي كه هم  عريزی واق عدم برنامه     

نگری در  های توسعه شهری است و هم عدم غايت نگری در برنامه شام  تقدان انسجام و غايت

اال توسعه  آورند كه چهره كشوری در های توسعه روستايي جملگي مشكالتي را پديد مي برنامه

رود و شهرها هم كاركرد  ا بسوی زوال و نابودی پیش ميدهد، روستاه مانند ايران نشان مي

ريزی  ای از معضالت و شكستهای در برنتامه واقعي خود را آنگونه كه بايد ندارند. بخش عمده

شهرهاست. بعالوه  رويه ناموزن و ناهمگون در شتاب و رشد بياز توسعه روستايي ناشي 

توسعه شهر بطور همزمان لحاظ نشده و بطور  های توسعه روستا و يكپارچگي و انسجام در برنامه

اندازی  كلي برنامه توسعه ملي با اين توصیف با معضالت عديده مواجه است و بدين ترتیب چشم

ايم با آنچه تحقق خواهد ياتت بسیار  بیني كرده ايم و پیش هم اكنون به انتظار آن نشسته كه از

ها را نسبت به عملكرد و  ها و ارزيابي سيشنا بديهي است اگر اين آسیب متفاوت خواهد بود.
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های در دست اجراء مد نظر قرار ندهیم و اصالاات الزم در جهت رتع انحراف از اهداف  برنامه

 همچنین بايد بر داشته باشیم. ای را نبايد انتظار انداز را لحاظ نكنیم آينده امیدوار كننده چشم

ابي منصفانه از عملكرد چندساله در زمینه تدوين ارزي اين نكته تاكید شود كه اگر به دنبال يك

  .های روستا محور هستیم و اجرای برنامه

عمران روستايي و تغییرات پیاپي و بدون  های توسعه و بايد ببینیم همزمان با اجرای برنامه     

 مختلف توسعه روستايي، چند روستا به نابودی و زوال گرايیده و راهبردهای انديشي در عاقبت

 ايم؟ دهه چند روستای جديد ايجاد كرده چهارطي بیش از  ما در

پایدار، هماهنگ  باید بدنبال یك برنامه جامع،شود كه  اين نكته تاكید مي در نهايت بر     

مند از توسعه ملی باشیم که تناسب رشد شهرها و روستاها هر دو در آن لحاظ  نظام و

ر، لذا توسعه روستا را نه برای افظ روستا كه برای . نابودی روستا يعني نابودی كشوشده باشد

بدون توسعه واقعي روستاها،  توجه ويژه قراردهیم. داريم و بايد مورد رشد و توسعه ملي نیاز

 خواهد داشت.توسعه ملي معنا ن
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