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 جایگاه روستا در توسعه ملي

دهياري، مورخ   اي از بيانات مقام عالي وزارت كشور در همايش نكوداشت روز) گزيده

17/04/1398)  

 مقدمه 

 ساالرياسالمي روستا و نهاد دهياري از دستاوردهاي انقالب اسالمي و قانون اساسي است كه در نتيجه نظام مردمشوراي 

ها، همواره يگذارها و سياستريزيگيري توسط مردم است. آن چيزي كه در تمامي برنامهديني شكل گرفته و نماد بارز تصميم

رار بگيرد، نوع نگرش به روستا است. عليرغم گذشت بيش از هفتاد سال از سابقه ريزان و دولتمردان قبايد مورد توجه برنامه

ريزي هاي اساسي است. در نظام برنامهريزي توسعه ملي و توسعه روستايي داراي نارساييريزي در كشور، نظام برنامهبرنامه

ريزي نمود. به روستا نگريست و براي آن برنامهنبايد روستا را به عنوان يك مكان ديد، بلكه بايد بر اساس يك مسئله انساني 

ات يكساني ها و مطالبهاي ساكن در روستا و افراد ساكن در شهر تفاوتي وجود نداشته و نيازها، خواستهبه اين معنا كه بين انسان

 ها بايد بر مبناي ماهيت و حقيقت ملي باشد.گذاريدارند. لذا ارزش

 يمسائل انسان ريزي، نظام اداري و ساير نظامات كشور، كمتر بهريزي، نظام بودجهاين در حالي است كه در نظام برنامه

اي كه امروزه شاهد عدم تعادل و توازن در توزيع منابع و امكانات و بالتبع عدم تعادل فضايي در كشور توجه شده است. به گونه

هاي ديگر است كه در آن توجه به انسان در رأس قرار گرفته گذاريل فضايي، مستلزم ارزشهستيم. بر همين اساس ايجاد تعاد

اي شكل بگيرد. بايد بدانيم كه روستا داراي يك ادبيات و فرهنگ جداگانه ويژه فرهنگ و ادبيات و الزم است بر مبناي آن

، ريزي و توسعهشأن و منزلت انساني در نظام برنامههاي ساكن در روستا و محور قرار دادن با شهر است. لذا توجه به انسان

 ناپذير است. ضرورتي اجتناب

هاي دهد، از بُعد اقتصادي است. در سكونتگاهريزي نشان ميمسئله بعدي كه ضرورت و اهميت توجه به روستا را در نظام برنامه

ستفاده صورت خالي از سكنه بودن، اين منابع بالاهاي اكولوژيكي بسياري نهفته است كه در روستايي، منابع طبيعي و ظرفيت

شود، حجم بسيار بااليي از توليدات ناخالص هاي كشاورزي كه توسط روستاييان انجام ميخواهند ماند. از طرف ديگر فعاليت

ش بسزايي در ها، نقگيرد. لذا توجه به روستا و استقرار و پايداري جوامع روستايي در اين سكونتگاهداخلي كشور را نيز در بر مي

 توسعه ملي دارد.

روستاهای اسالمي ها و شوراهایویژه کارکنان دهیاری  
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رار سازد، بُعد امنيت است. پايداري روستاها و استقعامل بعدي كه توجه به روستا و نقش و جايگاه روستا را در توسعه كشور بارز مي

سزايي در ، نقش بجمعيت در آن، از لحاظ امنيتي، دفاعي و نظامي نيز اهميت فراوان دارد. روستاييان، بويژه ساكنين نواحي مرزي

 ايجاد امنيت و پاسداري از كشور در مرزها دارند. 

هاي ونتگاهتوجهي به سكنشيني، در نتيجه بيامروزه بسياري از مشكالت جدي كه گريبانگير شهرها شده است، از قبيل حاشيه

 است. زي جامع و كارآمدريبرنامه ريزي است. لذا رشد و توسعه روستاها نيازمند يك نظامروستايي در نظام برنامه

 نظامات اثرگذار بر توسعه ملي 

شهرها و توجهي به روستاها، گريبانگير بسياري از كالنهايي كه امروزه در نتيجه بيمرتفع ساختن بسياري از  مسائل و چالش

 در واقع نوع خرد است.شهرهاي كوچك شده و عموماً توسعه كشور را مختل نموده، مستلزم توجه به مسائل، از دو منظر كالن و 

 هاي موجود دارد.(، نقش مهمي در رفع مسائل و چالش1كشور )شكل شماره  بر توسعه اثرگذار نگرش در نظامات

 ريزينظام بودجه 

توزيع  رساني واي كه امروزه از منظر خدماتريزي كشور بعد از انقالب اسالمي تغييرات مثبت زيادي داشته به گونهنظام بودجه

شود. اما با اين وجود، در حوزه توليد، اشتغال و ايجاد درآمد، با عدم اي مشاهده ميامكانات به روستاها، پيشرفت قابل مالحظه

 ريزي است.رو هستيم كه مستلزم تغيير در نظام بودجهتعادل و توازن روبه

 ريزينظام برنامه 

 ريزي است كه متمركز، كالن و بخشي بوده و موجبهد، نظام برنامهدنظام بعدي كه توسعه كشور را تحت تأثير مستقيم قرار مي

 ي به نظامريزي متمركز بخشعدم تعادل و توازن در سطح ملي شده است. در واقع توسعه كشور مستلزم تغيير نگرش از نظام برنامه

هاي رنامهباعث عدم جامعيت بريزي بخشي است. در واقع حاكميت نظام برنامه اي و فضاييريزي غيرمتمركز منطقهبرنامه

هاي بخشي عمران روستايي در كشور شده است. ايجاد مديريت واحد و يكپارچه در نظام روستايي و عدم هماهنگي برنامه

 تواند پاسخگوي بسياري از مسائل باشد. ريزي ميبرنامه

 نظام اداري كشور 

هد، نظام اداري كشور سومين نظام كه توازن و تعادل فضايي را تحت تأثير قرار مي د

سازي صورت نگرفته است. لذا است. در اين نظام هيچگونه تفويض اختيار و كوچك

كشور را دچار عدم تعادل و توازن نموده است. در واقع ايجاد تعادل و توازن در كشور، 

ها ريزيها و برنامهگذاريبايست مبتني بر واگذاري اختيارات و نهادسازي در سياستمي

 باشد.
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 نظام مالي و بانكي 

هاي چهارمين نظام كه مستلزم اصالح است نظام پولي و بانكي است كه بيشتر به دنبال سودآوري است و منافع عمومي را در اولويت

 شود. آخر قرار داده است كه اين خود روشي ضد توسعه است و عاملي در عدم تعادل و توازن فضايي كشور محسوب مي

 نظام مالياتي 

 نظام، نظام مالياتي است كه اگرچه به دنبال ايجاد توازن و تعادل است اما عمالً هيچگونه عدالتي را ايجاد نكرده و هيچ پنجمين

 ندارد. روستاها در ويژه به توسعه و تعادل با ايرابطه

 ه يكهستند و اين امر ب گانه براي اينكه كشور را در مسير تعادل و توازن فضايي قرار دهند، مستلزم اصالحاتاين نظامات پنج

جود توجه هاي موها و پتانسيلريزان بايد به منابع، امكانات، ظرفيتدولتمردان و برنامه .نياز دارد انقالبي و جهادي نگاه حركت و

ره اتوان كشور را با تكيه صرف بر درآمدهاي نفتي، ادريزي كنند. در واقع اين نگرش كه ميداشته باشند و بر اساس آن برنامه

ها تهاي موجود در روستاها و شهرهاست. اين ظرفيها و توانايينمود، كامالً اشتباه است. توسعه كشور مستلزم توجه به ساير ظرفيت

هاي انساني )سواد، آموزش، تكنولوژي، از يك سو شامل ظرفيت هاي طبيعي )آب، خاك، اقليم و ...( و از سوي ديگر شامل ظرفيت

 باشد. و ...( مي منابع مالي، تجهيزات

ها و بايست ظرفيتكرد بهينه منابع دارد و ميمديريت روستايي )دهياري و شوراي اسالمي روستا( نقش بسزايي در هزينه

مديريت  ريزي شود. بنابرايناستعدادهاي موجود در نقاط روستايي را شناسايي نموده و در قالب يك نظام كارآمد براي روستاها برنامه

هاي موجود را به فرصت و قوت تبديل نمايد. در تواند تهديدها و ضعفنواحي روستايي در چارچوب نظامات كارآمد، ميمطلوب در 

 است.  پژوهيآينده هاي بوجود آمده در روستا، مستلزمواقع حل بسياري از چالش

شت از تخلفات ساختماني ناشي از برگبايست براي جلوگيري رو شود، مياگر يك روستا با مسئله مهاجرت معكوس روبه :1مثال 

با  بايست منابع طبيعيجا را دارد، ميجويي كرد. يا اگر كسي تمايل به برگشتن به روستا و ساخت و ساز در آنجمعيت، چاره

اخت س اي را كه از لحاظ كشاورزي مرغوب نيست و در خارج از بافت روستا قرار دارد، در اختيار اينهماهنگي وزارت كشور، منطقه

توان با وضع عوارض مربوطه و در نظر گرفتن گيرد، ميو سازها قرار دهد. يا اگر ساخت و ساز در داخل بافت روستا صورت مي

ها، از بسياري از ساخت و سازهاي غيرقانوني و تبعات آن جلوگيري نمود. بنابراين محيطي، در تعامل با ساير دستگاهمسائل زيست

 سازهاي غيرمجاز نقش بسزايي دارند.و دهياران، در زمينه مديريت ساختشوراهاي اسالمي روستا 

 

 


