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 چکیده 

ترویجی کشاورزي صرفاً مستلزم یک فرآیند طـولی نیسـت، بلکـه     –نقش آفرینی موثر یک سامانه تحقیقی 
. امري چند بعدي بین نهادهاي پژوهشی، موسسات آموزشی و ترویجی و سـازمان هـاي کشـاورزان اسـت    

حضور قوي و مشخص سازمان هاي کشاورزان و مآالً به رسمیت شناختن آنان به عنوان شـرکاي تحقیـق و   
کشاورزي و روستایی منطقه مدیترانـه بـه ویـژه بخـش هـاي جنـوبی و        ترویج مبنایی ضروري براي توسعه

زمان براي مشارکت چنین سازمان هایی به ویژه با تاسیس کمیتـه مدذیترانـه اي فدراسـیون    . شرقی آن است
یعنی جایی کـه کشـاورزان آمـاده برعهـده گـرفتن رهبـري و       ) ایفاپ(بین المللی تولید کنندگان کشاورزي 

 . از موضوعات حیاتی منطقه هستند مناسب است همکاري در بسیاري
توسعه روستایی،ترویج،سـازمان هـاي کشـاورزان، مدیترانه،سیاسـت کشاورزي،سـازمان هـاي        :واژگان کلیدي

 . غیردولتی،موسسات توسعه،کشاورزي پایدار، محیط زیست
 

 مقدمه 

هـاي   اورزان و سـازمان هدف از این نوشته برجسته کردن برخی از مفاهیم بنیادین در ارتباط با کشـ 
کشاورزان و بیان ساختارهاي ویژه آنان با توجه به مقاصد و هدف هـاي کمیتـه مدیترانـه اي ایفـاپ و نیـز      

 . بندي دیدگاه و سیاست کشاورزي در ارتباط با تحقیق و ترویج کشاورزي است جمع
 

 اهمیت آراي کشاورزان 

 وقتی کشـاورزان قـوي نیسـتند سـایر    : است  درسی که کشاورزان می توانند از تاریخ فراگیرند این
انـد بـه    بخش هاي جامعه آماده اند نه تنها به آنان حکم کنند که چه کار انجام دهند، بلکه از آن بـدتر آمـاده  

 . جاي کشاورزان سخن گویند
هـا   بیشتر وزارتخانه ها ، احزاب سیاسی ، انجمن. این تکرار تاریخی اغلب از روي حسن نیت است

هاي غیر دولتی توسعه اي ،موسسات توسعه و بیشتر کارشناسان به این اشتباه و الگوي غیرآگاهانه  ، سازمان
در واقع اغلب یک حزب سیاسی یک کمیسیون فرعی تبلیغی براي اخذ آراي کشاورزان ترتیب . مقید هستند
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مالـک جنـوب   در بسیاري از اوقات یک سازمان غیر دولتی خواه در کشورهاي شـمال خـواه در م  . می دهد
که از جانب کشاورزان به آنان وکالتی داده شده باشد در گردهمایی هاي بین المللی براي بـازگویی   بدون آن

 . صدا یا به شکل مجذدوب کننده تري تعهد به کشاورزان حضور می یابند
آیا راي کشاورزان یک کاالي کمیاب است و مهم تر آن کـه آیـا جامعـه مایـل     : پرسشی وجود دارد

 است کشاورزان خود سخن بگویند؟
دقیقاً به همـین  . در حقیقت عدم وجود نقطه نظرات خود کشاورزان است که نادیده گرفته می شود

به نظر می رسـد بـه همـان    . دلیل است که در دیگران اشتیاق به سخن گفتن از سوي کشاورزان وجود دارد
. ن خـود تبـدیل بـه یـک مسـئله مـی گـردد       نسبت نیز زمانی که کشاورزان سخن می گویند سخن گفتن آنا

صرفنظر از جنبه مطلوبیت، عدم وجود نقطه نظرات کشاورزان مانعی در برابر توسعه کشاورزي و روسـتایی  
هم در توسعه کشاورزي و توسعه جامعه روستایی و هم در فعالیت هاي حفظ محـیط زیسـت نقـش    . است

نقـش آفرینـانی کـه     دو طرفه بین کشاورزان و سایر بنابر این الزم است گفتگویی . کشاورزان حیاتی است
. مـی کننـد جریـان یابـد     چارچوب هاي اجرایی، سیاسی، اقتصادي، حقوقی و فنآوري کشـاورزان را تعیـین  

مردم ساالري به شمار می رود، بلکه  خالصه آنکه راي موثر کشاورزان نه تنها مبنایی براي احترام متقابل و
 . شاورزي و روستایی استمبنایی حقیقی براي توسعه ک

 
 اهمیت سازمان هاي کشاورزان

صدها میلیون کشاورز در دنیا . راي کشاورزان نمی تواند بدون سازمان هاي کشاورزان حاصل گردد
کشاورزان براي انجام یک گفتگوي معنادار با مابقی جامعه به سازمان هاي نماینده یعنی سـازمان  .وجود دارد

ات کشـاورزان  هاي کشاورزان که از سطح روستاها تا سطح بین المللـی بـراي مشـروعیت بخشـی بـه نظـر      
از این روي جنـبش کشـاورزان اهمیـت زیـادي بـراي انـواع سـازمان هـاي         . ساختمند شوند نیازمند هستند

به عنوان رکن ) نظیر سازمان هاي ایجاد شده توسط کشاورزان و سازمان هاي مختص کشاورزان(کشاورزان 
 . مهم دنیاي امروز قایل است

 
      زمان هاي کشاورزان و بخش غیر دولتیسا

از دهه هاي پیشین سازمان هاي کشاورزان در خصوص اهمیت سازمان هاي غیر دولتی و اهمیت مشـارکت  
اي پذیرفتـه   اکنون که این قاعده به طور گسـترده . آنان در فرآیند توسعه اصرار و پافشاري موکدي داشته اند

شـود و دقـت گـردد چـه      شده و به کار می رود این موضوع مهم شمرده می شود که گامی فراتـر برداشـته  
سازمان هاي کشاورزان به شدت مدعی انـد کـه زمـان تفـاوت     .کسانی در بخش غیر دولتی فعالیت می کنند

قایل شدن بین سازمان هاي کشاورزي که به وسیله کشاورزان براي منافع کشاورزان فعالیت می کنند و سایر 
تفـاوت قایـل   . ان می باشند فرا رسیده استسازمان هاي غیر دولتی که فاقد حق نمایندگی از سوي کشاورز
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و مـابقی بخـش غیـر    ) یا به عبارت گسترده تر سازمان هـاي روسـتاییان  (شدن بین سازمان هاي کشاورزان 
دولتی نافی ارزش این دو نوع متمایز از سازمان ها نیست،با این حال این تمایز با تاکید بر اهمیت هویـت و  

ن دو نوع سازمان ها درهاي همکـاري مکمـل، سـودمند و سـالم را میـان      تاکید بر قابلیت هاي هر یک از ای
 . سازمان هاي مختلف می گشاید

 
 ساختارهاي کشاورزان

  فدراسیون بین المللی تولید کنندگان کشاورزي – 1
 82تنها سازمان جهانی کشاورزي است کـه  ) ایفاپ(فدراسیون بین المللی تولید کنندگان کشاورزي 

یـک  . آورد میلیون خانوار کشاورزي گرد هم می 500کشور به نمایندگی از  57رزان را از سازمان ملی کشاو
 . ساختار سازمانی به این مجموعه اضافه شده است

  کمیته مدیترانه اي ایفاپ – 2
سازمان هاي کشاورزان مدیترانه در چارچوب ایفاپ براي ایجاد فرصتی به منظـور   1992در ژانویه 
کشاورزان به عنوان شرکاي توسـعه کشـاورزي و عـامالن ارتقـاي شـرایط اجتمـاعی و       حضور و همکاري 

در حالی که انـواع موجـود تشـکل هـا در بـین برخـی       . اقتصادي، کمیته مدیترانه اي ایفاپ را ایجاد نمودند
کشورهاي مدیترانه به رسمیت شناخته می شد سازمان هاي کشاورزان در مدیترانـه خواسـته خـود را بـراي     

کمیتـه از  . اري حرفه اي بیشتر در منطقه در جهت انگیزش توسعه اقتصادي و اجتماعی مطرح سـاختند همک
اساسـنامه اي بـراي کمیتـه    .سازمان هاي کشاورزي حوزه مدیترانه که عضو ایفاپ هستند تشکیل شده است

ـ   .تدوین شد ق و توسـعه  مقاصد کمیته در بر گیرنده ایجاد و تقویت روابط کشاورزان و سـازمان هـاي تحقی
کمیته همچنین در جهت تهیه اطالعات و ترغیب فعالیـت در زمینـه همکـاري فنـی و اقتصـادي بـین       . است

در . این فعالیت ها شامل زمینه هاي آموزشی و ترویجی نیز مـی گـردد  . اعضاي سازمان ها هدفگذاري نمود
بخشی  ویژه از طریق تنوع اجالس قاهره کمیته بر اهداف خود در خصوص حل مسائل کشاورزي مدیترانه به

هـاي   تولیدي،پیشرفت هاي کیفی، بهره برداري عادالنه تر از منابع آبـی و همکـاري نزدیـک تـر بـا فعالیـت      
    .پژوهشی تاکید کرد

بـه  . کمیته همچنین بر قصد خود براي تغییر روابط در زمینه هاي کشاورزي و پژوهش تاکید نمـود  
نتخاب هاي حوزه هاي اقتصادي،علمی و فنآوري موسسات پژوهشـی  ویژه کشاورزي نباید صرفا در حوزه ا

باشد؛اما این انتخاب ها باید تضمین کنند که پژوهش می تواند به اندازه کافی با نیازهـاي تولیـدي و کیفـی    
  .کشاورزان به گونه اي که از عایدات آنان محافظت کند سازگار باشد

کمیتـه  .ی ایفاپ نزدیکی و همکاري را آغـاز نمـوده اسـت   کمیته مدیترانه اي ایفاپ با کمیته آفریقای
زمینـه همکـاري   . به وسیله سازمان هاي کشاورزان آفریقا سازمان دهی گردید 1984آفریقایی پیشتر در سال 
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کمیتـه آفریقـایی در جریـان     1991الزم به ذکر است که در نـوامبر  . در موضوع کشورهاي شمال آفریقاست
هشگران که در آیبادان نیجریه تشکیل شد دست به اقـدامی مهـم بـراي تقویـت     اولین کنفرانس مشورتی پژو

این اقدام به وسیله اجالس کاري منطقه اي نایروبی بین موسسـات ملـی   . پیوند بین محققان و کشاورزان زد
دنبال شـد و بـه اجـالس مشـورتی      1992پژوهش کشاورزي و سازمان هاي آفریقایی کشاورزان در دسامبر 

  . المللی بازسازي و ایفاپ در لوس بانیوس فیلیپین منجر گردید موسسه بین

       
  مباحث سیاستگذاري

  تحقیق ،ترویج و کشاورزان – 1
اي پذیرفته  در حال حاضر لزوم پیوندهاي کاري قوي میان کشاورزان و پژوهشگران به طور گسترده

 : ایفاپ در زمینه هاي زیر داعیه دارد. شده و آگاهی عمومی را شکل بخشیده است
 . اهمیت ایجاد روابط سه جانبه میان کشاورزان ،محققان و کشاورزان  •
 . این روابط باید در تمام سطوح از سطوح محلی تا سطوح بین المللی تکرار گردد  •

کشاورزان،محققان و مروجان و تکرار آن در تمام سطوح تنها با درگیـري  لزوم روابط سه جانبه بین 
این نکته در انطباق با بیانیه اجالس آیبادان ایفاپ است؛آنجا کـه  .فعال سازمان هاي کشاورزان تحقق می یابد

 :تاکید می کند
سط جهت گیري ارباب رجوع محور در پژوهش کشاورزي می تواند با نمایندگی موثر کشاورزان تو

کشـاورزان بایـد در برنامـه ریزي،کـاربرد و     . ساختارهاي سازمانی کشاورزان در تمام سطوح حاصـل گـردد  
    . پیگیري فرآیندهاي تحقیق درگیر شوند تا مطلوبیت و تناسب نتایج تضمین گردد

 "این سیاست در جمع بندي اجالس نایروبی تکرار گردید؛ در آنجـا کـه اعضـا را بـه اتخـاذ یـک      
ــه عنــوان فعــاالن کلیــدي    "نظــام هــادورنمــاي  ــدهاي میــان کشــاورزان و محققــان ب ــراي تقویــت پیون ب

در تولید فنآوري، انتقال و اقتباس ترغیب کرد و تاکید نمود ) سیاستگذاران،دانشمندان ،مروجان و کشاورزان(
پاسـخگویی،   نظام ها در اهداف، ماموریـت هـا،   دورنماي. که این اجزا باید داراي دورنماي نظام ها باشند

در همان حال که ایـن چـارچوب سیاسـتگذاري مشـارکت بـین      . افزایی و رهبري مشترك تجلی می یابد هم
کشاورزان ، محققان و مروجان را ارتقا می بخشد باید توجه داشته باشیم دیر زمـانی نیسـت کـه تـرویج در     

 .نقش واسطه میان کشاورزان و محققان عمل می کند
رتقاي چنین همکاري سالمی به ویژه به دلیل وجود سـازمان هـاي نیرومنـد    در کشورهاي مدیترانه ا

براي نمونه در شمال مدیترانه سازمان هاي کشـاورزان و موسسـات تحقیـق و    . کشاورزان امکان پذیر است
ترویج کشاورزي هم از گذشته هاي تاریخی و هم در زمان حاضر به واسطه کثرت تمـاس هـاي رسـمی و    

چنین پیوندهایی که تا حدودي در کشورهاي در . کاري پیوندهاي درونی نزدیکی دارندغیر رسمی و روابط 

٤ 
 



حال توسعه منطقه مدیترانه نیز به چشم می خورد هم براي کشاورزان و هم براي پژوهشگران سودمند بوده 
 :است؛ به ویژه از جنبه هاي زیر

رده اند و اطمینان دارند که نتایج کار آن محققان از بازخورد و راهنمایی کشاورزان در تمام سطوح سود ب  •
 .ها مفید بوده و براي کشاورزان به آسانی قابل دسترسی است

پژوهشگران همچنین از حمایت مالی و سیاسی کشاورزان در تمام سطوح سود برده اند و از پایـداري و    •
 . کیفیت پژوهش و نهادهاي پژوهشی اطمینان می یابند 

  .نظم و مفید فنی محققان برخوردار شده اندکشاورزان از پشتیبانی م •
 

 زمینه اي جدید براي ترویج 

یـک   1993ایفاپ در بیسـتم و بیسـت و یکـم سـپتامبر     . زمینه جدیدي براي ترویج مهیا شده است
هـدف از آن  . در قاهره مصـر ترتیـب داد   "ترویج کشاورزي و مدیریت منابع  "کارگاه توسعه در خصوص 

سیاستگذاري سازمان هاي کشاورزان در حوزه ترویج کشـاورزي در چـارچوب کمیتـه    یافتن مواضع جدید 
به طور خالصه سـازمان هـاي   . آفریقایی ایفاپ و در پرتو تغییرات جدید ساختاري در عرصه کشاورزي بود

ن با ای. کشاورزان براي ایفاي یک نقش فعال تر در ترویج آماده اند و براي همکاري مالی عالقمند می باشند
حال عالقمندي مزبور باید بخشی از یک فرآیند تروجی در یک دورنماي درازمدت باشد؛ زیرا سازمان هاي 

عالوه بر آن باید موقعیت حرفه اي ارتقا یابد و محـیط  .کشاورزان باید پیش از مشارکت مالی قدرتمند شوند
زیرسـاخت و  .جان پدید آیدمساعد سرمایه گذاري براي تشویق نوآوري هاي کشاورزان ،پژوهشگران و مرو

سرمایه گذاري پیشرفته براي تضمین دسترسی کشاورزان بـه اطالعـات، مهـارت هـا و آمـوزش در منـاطق       
 .روستایی ضروري است

. اکنون در منطقه پروژه هایی موفق توسط سازمان هاي کشاورزان در زمینه ترویج اجـرا مـی گـردد   
ه یک مثال قابل توجه است که در آن گروه هاي کشاورزان برنامه ترویجی اتحادیه اتاق هاي کشاورزي ترکی

 . در جهت ارتقاي مهارت ترویجی در سطح باالیی در بین خود همکاري نمودند
 

       جمع بندي 

امروزه ارتقاي همکاري بین کشاورزان ،محققان و مروجان په ویژه در شرایط و مالحظات عمومی منطقـه   
زمان . به کشاورزي پایدار در منطقه به طور اخص بسیار مهم و معنا دار است مدیترانه به طور اعم و دستیابی

هـاي   براي چنین همکاري به ویژه در جهت ایجاد و تحکیم کمیته مدیترانه اي ایفاپ یعنی جایی که سازمان
 کشاورزان براي برعهده گرفتن رهبري و همکاري در بسیاري از زمینه هاي حیاتی منطقه آماده انـد مناسـب  

 . است
    

٥ 
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