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نگاهي به دشت سيستان به منظور پيشرفت
محمد رضا ارسالن بد
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چکيده
ايران با منابع طبيعي و انساني و وضعيت جغرافيايي عالي شرايط الزم براي برخوردارشدن از وضعيت بسيارخوب اقتصادي را
دارا ميباشد .وضعيت طبيعي و جغرافيايي ايران از متوسط جهاني بهتر و نسبت به بعضي از كشورهاي پيشرفته اقتصادي
بسيار بهتر ميباشد .بههمينجهت اين استعداد بالقوه وجود دارد كه توليد سرانه ايران به كشورهاي پيشرفته اقتصادي نزديك
و نزديكتر شود و حتي از بعضي آنها پيشي گيرد .بهنظر ميرسد در پيشنويسهاي اسناد الگويپايه بايد اصالحاتي صورت
گيرد كه مناسب با اين استعداد بالقوه شود .بهرهوري كلي و اجتماعي در حال حاضر در دشت سيستان ،بهعنوان مثال ،بسيار
پايين است .در بحث اصلي مقاله بعضي علل مهم و راههاي حل آن توضيح داده شده است .گسستگي مکاني و نظامهاي
بهرهبرداري نامناسب و كوچك و پراكنده در بخش كشاورزي و گسستگي آن ها با ساير نهادها و سازمانهاي دولتي و
خصوصي و ركود تکنولوژيك از علل مهم پايينبودن بهرهوري ميباشند .براي حل اين مشکالت پيشنهاد شده است
«شركتسهاميپيشرفت» تأسيس شود .حتي در سيستان كه صدها سال است دچار ركود و فقر شديد بوده است اين استعداد
بالقوه وجود دارد كه اگر همراه شود با رفتارهاي توليدكنندگي حداكثري ،مصرفكنندگي معقول ،توزيعكنندگي عادالنه و
ضايعكنندگي صفر ،كه الزمه آن تحول سريع و عميق انسانهاست ،ميتواند يکي از پيشگامان پيشرفت ايران باشد .از اين
استعدادها بايد استفاده كرد .در سطح جهان الگويي در رقابت پيروز خواهد شد كه «توليدخوبسرانهباالتري» را باعث شود.
اصالحاتي در اسناد الگويپايه پيشرفت حول محور «توليدكنندگيخوب» و مناسب با استعدادهاي بالقوه انساني ،طبيعي و
جغرافيايي ايران ميتواند كمك به ايجاد بستر مناسبي براي پيشرفت نمايد.
کليدواژهها :توليدکنندگي خوب ،فرهنگ و اقتصاد ،گسستگي ،شرکت سهامي پيشرفت ،الگوی پایه ،آب،
سيستان ،ایران
ايران با منابع طبيعي و انساني و وضعيت جغرافيايي عالي شرايط الزم براي برخوردار شدن از وضعيت بسيار خوب اقتصادي را
دارا مي باشد .وضعيت طبيعي و جغرافيايي ايران از متوسط جهاني بهتر و نسبت به بعضي از كشورهاي پيشرفته اقتصادي
بسيار بهتر مي باشد .به همين جهت اين استعداد بالقوه وجود دارد كه توليد سرانه ايران به كشورهاي پيشرفته اقتصادي
نزديك و نزديك تر شود و حتي از آنها پيشي گيرد .به نظر مي رسد در پيش نويس هاي اسناد الگوي پايه بايد اصالحاتي
صورت گيرد كه مناسب با اين استعداد بالقوه شود .هر بخش از سرزمين ايران مي تواند به خوبي در تحقق آرمان ها و انجام
رسالت ها مشاركت نمايد .در اين مقاله كوتاه به عنوان مثال به دشت سيستان كه بخش بسيار كوچکي از ايران را تشکيل مي
دهد پرداخته ايم .بخشي كه در طي قرن ها دچار ركود اقتصادي بوده و دچار فقر مزمني شده است .در اين مقاله كوتاه
برآنيم نشان دهيم حتي سيستان كه از فقر زده ترين مناطق ايران است از چنان ظرفيت هاي بالقوه و بالفعلي برخوردار است،
كه به جاي كمك گرفتن از اين و آن ،مي تواند از پيشگامان پيشرفت ايران شود .بهره وري كلي و اجتماعي در حال حاضر در
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دشت سيستان بسيار پايين است .در بحث اصلي مقاله كه به دنبال مي آيد بعضي از علل مهم و راه هاي حل آن توضيح
داده شده است.
دشت سيستان ،شامل مناطق روستائي و شهري ،از ظرفيت ها و استعدادهاي بالقوه و بالفعل زيادي برخوردار است.
منابع طبيعي و انساني فراوان و در بسياري موارد وجود اقالم سرمايه اي گوناگون از ويژگيهاي اين دشت مي باشد .نهادهاي
مختلف بسيار زيادي ،هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي ،در اين دشت موجود است .وجود دانشگاه هاي زياد تنها
يك مثال آن است .در اين دشت ،تاريخ فرهنگ و تمدن چند هزار ساله وجود دارد .عناصر خوداتکائي ،آزادمنشي ،عدالت و
پيشرفت در تاريخ فرهنگ و تمدن آن به وضوح مشهود است .اقتصاد اين دشت ،در گذشته كه اقتصاد ايران عمدتا كشاورزي
بود ،در دوره هايي بسيار شکوفا و مولد بود به طوري كه عنوان « انبار غله ايران » به آن داده شد .نژادهاي بومي گياهي و
جانوري اين دشت در ايران و در كشورهاي اطراف ايران از شهرت و محبوبيت زيادي برخوردار بودند .در اين دشت انسان
هايي ظهور كردند كه به علت استقالل دوستي ،آزادمنشي و عدالت خواهي ،در مراحلي از تاريخ ،ايران را از سقوط كامل
نجات دادند .اينها بخشي از نشانه هايي است كه ثابت مي كند اين دشت استعداد بالقوه زيادي براي پيشرفت دارد .اين دشت
مي تواند به صورت يکي از پيشگامان استقالل ،آزادي ،عدالت و پيشرفت ايران باشد.
صدها سال است ،اما ،كه سيستان دچار ركود و افسردگي شده است .از جامعه اي خوداتکاء خودكفا ،شکوفا و
صادركننده به جامعه اي وابسته ،واردكننده و فقير تبديل شده است .توليد سرانه دشت دچار ركود و رو به كاهش بوده است.
فقر مداوم باعث شده است كه براي بسياري از خانوارها راهي جز مهاجرت به خارج از سيستان باقي نماند .در طي يکصد
سال اخير سيستان يکي از دشت هاي مهم مهاجرفرست بوده است .اين پديده در دهه هاي اخير شدت يافته و باعث شده
است بسياري از روستاهاي سيستان از سکنه خالي شود .سيستان مثال شفافي از « سرزمين غني و مردم فقير » است .چرا؟
علل و عوامل آن چيست؟
در تحليل نهائي علت العلل همه مشکالت بشر ناآگاهي است و راه حل آن دانش است ،دانش به معناي وسيع آن،
دانش در همه ابعاد آن ،به ويژه در ابعاد فرهنگي ،اقتصادي ،علمي و فني؛ « توانا بود هر كه دانا بود » .فرهنگ به مجموعه
ارزش ها و باورها گفته مي شود كه رفتارهاي انسان ها را شکل مي دهند ،هم انسان هاي منفرد و هم مجموعه هاي انساني
در چارچوب نهادها ،سازمان ها و موسسات اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و غيره .فرهنگ مناسب بستر الزم براي حل مشکالت
فراهم مي كند و باعث مي شود رفتارهاي مناسب انسان ها براي حل مشکالت شکل گيرد و پيشرفت در همه ابعاد تحقق
يابد.
دانش در عصر حاضر عمدتا توسط موسسات پژوهشي ،آموزشي و ترويجي توليد شده و در جامعه منتشر مي شود.
به همين جهت كارآمدي و اثربخشي چنين موسساتي الزام محوري پيشرفت است ( .)1از طرف ديگر ،براي مثمر شدن ،دانش
بايد داوطلبانه و عالقه مندانه مورد پذيرش جامعه قرار گيرد و شرايط الزم براي به كارگيري آن فراهم شود .براي پيشرفت
مداوم ،فرآيندهاي مذكور الزم است به طور مداوم صورت گيرد كه خود باعث مي شود بخش بزرگي از نيروي انساني جامعه
به صورت مفيد به كار گرفته شود و كمك به كاهش بيکاري كه ام الفساد جامعه است و كاهش مهاجرت ها بنمايد .نگاهي به
آمار مربوط و حتي گشت و گذاري كوتاه در دشت سيستان به وضوح نشان مي دهد كه موسسات پژوهشي ،آموزشي و
ترويجي در دشت سيستان بسيار فراوان است اما بهره وري آن ها بسيار كم است .هم در بخش دولتي و هم در بخش
خصوصي دشت سيستان ،موسساتي كه وظيفه شان فراهم نمودن شرايط الزم براي به كارگيري دانش است بسيار فراوان
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هستند اما بهره وري آن ها نيز بسيار كم است .از طرف ديگر هم به علت پايين بودن دو بهره وري قبلي و هم به علت
مشکالت فرهنگي كه افراد و مجموعه هاي انساني خود دارند بهره وري افراد و مجموعه هاي انساني در بنگاه هاي اقتصادي
بخش هاي دولتي و خصوصي بسيار پايين است كه منجربه بهره وري كلي و اجتماعي بسيار پايين مي شود .نتيجه همه اينها
ركود و افسردگي است در دشتي غني با مردمي فقير.
يك علت مهم پايين بودن بهره وري هر نظام « گسستگي » بين نظام هاي فرعي تشکيل دهنده آن نظام هستند.
گسستگي مهم مکاني تقسيم سيستان بزرگ به سيستان ايران و سيستان افغانستان است .با توجه به اينکه آب كشاورزي
سيستان ايران عمدتاً از رودخانه هيرمند تامين مي شود و در كشور افغانستان كه سرچشمه آب هيرمند است سدها و
بندهايي احداث شده است آورد آب رودخانه را به سيستان ايران كاهش داده ،با موجودي زمين نامتوازن ساخته و تاثير منفي
بر كشاورزي در سيستان ايران گذاشته است ( .)2چنين مشکالتي در بعضي از مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه وجود
دارد .اين مشکل با تعامل سازنده بين ايران و همسايگان به طوري كه نفع عادالنه متقابل براي طرفين داشته باشد قابل حل
است .گسستگي در مورد نظام اجتماعي و اقتصادي دشت سيستان نيز صادق است .نظام پژوهشي ،آموزشي و ترويجي راه
خود را مي رود .نظام دولتي و نظام خصوصي هر يك در اين استان راه خود را طي مي كنند .گسستگي در اهداف دارند و
بالنتيجه گسستگي در رفتار دارند .در تحليل نهايي تعيين كننده همه اينها فرهنگ به معنايي است كه قبال تعريف شد.
رفتارهاي انسان هاي منفرد و مجموعه هاي انساني را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود :رفتارهاي ضايع كنندگي ،مصرف
كنندگي ،توزيع كنندگي و توليد كنندگي .براي دسترسي به رشد ،توسعه و پيشرفت رفتارهاي ضايع كنندگي به طور كامل
بايد حذف شوند ،رفتارهاي مصرفي بايد عاقالنه شوند ،رفتارهاي توزيع كنندگي بايد عادالنه شوند و رفتارهاي توليد كنندگي
به حداكثر خود بايد برسند .شواهد آماري و حتي نگاه سطحي به واقعيات موجود در دشت سيستان فاصله زيادي را با آنچه
كه براي رشد ،توسعه و پيشرفت الزم است نشان مي دهد .بنابراين مهم ترين چالش پيش رو قبل از هر چيز اصالحات
فرهنگي مي باشد؛ كه با سياست هاي الزم و فعاليت هاي آموزشي گسترده مناسب براي همه انسان ها و مجموعه هاي
انساني تحقق پذير مي باشد؛ همانگونه كه در بسياري از جوامع انساني تحقق پيدا كرده است .در اينجا بايد به دو مشکل
بسيار مهم فرهنگي اشاره كرد كه با سياست هاي مناسب و آموزش هاي كافي بايد حل شوند ،همت و عشق .براي رشد،
توسعه و پيشرفت نياز به انسان ها و مجموعه هاي انساني با همت بلند و عشق شديد مي باشد .بايد توجه داشت كه « مهم
ترين منبع انرژي عشق است » و « با همت بلند به جايي توان رسيد ».
با فرهنگ مناسب و دانش علمي و فني مي توان حتي در سرزمين فقير غني شد و در سرزمين غني مي توان بسيار
غني شد .اين است چکيده داستان معجزه هاي اقتصادي چند قرن گذشته در جهان و از جمله چند دهه گذشته در شرق
آسيا .از دست آوردهاي مثبت آن ها مي توان درسها آموخت و از عوارض منفي آن ها مي توان عبرت ها گرفت و بدون دچار
شدن به عارضه هاي منفي به سرعت فاصله خود را از آنها كمتر و كمتر نمود و حتي از آنها پيشي گرفت .سيستان مي تواند
آبستن چنين حادثه اي شود .بخش كشاورزي سيستان از اين قاعده مستثني نيست.
كاهش ضايعات و عقالئي نمودن مصرف باعث افزايش پس انداز و انباشت سرمايه مي شود كه به نوبه باعث افزايش
بهره وري نيروي انساني مي شود .پيشرفت تکنولوژيك مناسب نيز عامل مهمي در افزايش بهره وري نيروي انساني مي باشد.
در دوران معاصر تحقيقات علمي مناسب مهم ترين علت پيشرفت تکنولوژيك بوده است .كشورهايي كه امکانات بيشتري را به
صورت كارآمدتر و اثر بخش تر صرف تحقيقات علمي و فني نموده اند از پيشرفت تکنولوژيك سريعتري برخوردار بوده اند.
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تحقيقات علمي و فني خود نوعي فعاليت توليدي هستند و مثل هر فعاليت توليدي ديگر فايده هاي آنها حداقل بايد برابر
هزينه هاي آنها باشد .اكثر قريب به اتفاق تحقيقات علمي و فني انجام شده در ايران و از جمله در سيستان در اين آزمون رد
مي شوند؛ هزينه هايي كه به ايران و سيستان تحميل نموده اند در وجه مقايسه با فايده هايي كه عايد ايران و سيستان كرده
اند بسيار زياد است؛ اين خود نوعي ضايع كردن امکانات است؛ رفتار ضايع كنندگي.
صرفه جوئي هاي مقياس و اندازه مي توانند عامل مهمي در رشد بهره وري نيروي انساني باشند و در كشورهاي
پيشرفته اقتصادي چنين بوده اند .در ايران به ويژه در بخش كشاورزي ،واحدهاي توليدي با گذشت زمان به علل زيادي
كوچکتر و پراكنده تر شده اند .اين موضوع تاثير منفي بر بهره وري نهاده ها ،به ويژه بهره وري آب ،گذاشته است ( 3و .)4
بخش كشاورزي سيستان مثالي از اين واقعيت است .كوچکي و پراكندگي واحدهاي توليدي بخش كشاورزي سيستان به
طرق مختلف زيادي باعث افزايش ضايعات به ويژه در مصرف آب و كاهش بهره وري نيروي انساني و بهره وري آب شده اند.
يکجا سازي ،يکپارچه سازي ،بهبود تکنولوژي و به ويژه نظام بهره برداري مناسب چاره حل اين مشکالت هستند .نظام بهره
برداري مناسب مي تواند يکجاسازي ،يکپارچه سازي و بهبود تکنولوژي را تسهيل نمايد .نظام بهره برداري مناسب داراي چه
ويژگي هايي است؟
در تاسيس نظام بهره برداري مناسب مشاركت داوطلبانه و عالقه مندانه خانوارها يك شرط الزم بسيار مهم است.
تجربيات گذشته در ايران نشان مي دهد كه نظام هاي بهره برداري كه با مشاركت داوطلبانه و عالقه مندانه خانوارها تاسيس
نشده اند موفق و پايدار نبوده اند و اكثريت قريب به اتفاق آنها منحل شده اند .هم تاسيس داوطلبانه و عالقه مندانه و هم
اداره چنين نظامي نياز به دانش فرهنگي ،اجتماعي ،مديريتي و اقتصادي گسترده اي دارد كه از طريق آموزش هاي الزم مي
تواند حاصل شود .آموزش هاي كافي و مناسب الزم است و مي تواند تاسيس داوطلبانه و عالقه مندانه چنين نظام بهره
برداري را تسهيل كند .بنابراين ،چنين نظام بهره برداري نوعي « شركت » است.
راه اندازي و اداره موفقيت آميز چنين شركتي عالوه بر زمين و آب كافي نياز به اقالم سرمايه اي زياد دارد ،سرمايه
هاي فيزيکي ،انساني ،اجتماعي و فرهنگي .براي رشد چنين شركتي عالوه بر رشد و اصالحات مداوم در زمين و آب ،رشد و
بهبود مداوم سرمايه هاي فيزيکي ،انساني ،اجتماعي و فرهنگي الزم است .رشد ،توسعه و تکامل سرمايه هاي انساني،
اجتماعي و فرهنگي اين شركت تضمين كننده ادامه حيات موفقيت آميز آن خواهد بود .اين شركت براي ايجاد انگيزه كافي
در خانوارها براي تامين امکانات كافي و رو به رشد و توسعه زمين و آب و سرمايه هاي مختلف بايد چنان باشد كه هر خانوار
به نسبت مشاركتش از مزاياي حاصله برخوردار شود ،كه خود تحقق نوعي عدالت نيز مي باشد .بنابراين ،چنين نظام بهره
برداري بايد نوعي « شركت سهامي » باشد.
ويژگي هاي بسيار مهم ديگر اين نظام بهره برداري بايد كارآمدي ،اثربخشي ،كارآفريني ،نوآوري ،رشد و توسعه و
تکامل يابنده و پيشرو باشد .به عبارت ديگر هم خود پيشرفت كند و هم بستري براي پيشرفت دشت سيستان باشد و به
پيشرفت ايران كمك شايسته امکانات بالقوه خود نمايد و به اين ترتيب يکي از پيشگامان استقالل  ،آزادي ،عدالت و پيشرفت
ايران باشد .اين آرمان و رسالتي است كه شايسته آن است و بايد داشته باشد .بنابراين نظام بهره برداري مورد نظر را مي توان
« شركت سهامي پيشرفت » ناميد.
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«شركت سهامي پيشرفت» بسيار انعطاف پذير است به گونه اي كه براي انجام هر فعاليتي و در هر بخشي از اقتصاد
و براي هر اندازه و مقياسي مي تواند تشکيل شود .و نکته مهم ديگر اين است كه «شركت سهامي پيشرفت» نوعي نظام است
كه محيط هايي آن را احاطه كرده اند ،محيط هاي اقليمي ،تکنولوژيك ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و غيره .اين محيط ها
روي سرنوشت شركت تاثير گذارند .همان گونه كه رشد ،توسعه و تکامل نهنگ نياز به محيط اقيانوس دارد موفقيت «شركت
سهامي پيشرفت» عالوه بر اين كه بستگي به رفتارهاي خودش دارد بايد از محيط هاي تسهيل كننده پيشرفت برخوردار
باشد .فراهم آوردن اين محيط هاي مناسب عمدتا وظيفه سازمان هاي دولتي است كه در دشت سيستان فراوان وجود دارند
و بايد به رسالت خود عمل نمايند .جمع بندي كلي آنچه گذشت اين است كه همه بايدها و نبايدهاي پيش گفته براي
پيشرفت سريع را انسان ها محقق مي سازند ،و الزمه آن تحول سريع و عميق انسان ها مي باشد و اين با آموزش هاي
مناسب و سياست هاي مناسب ،شدني است.
در سند آرمان ها به درستي ذكر شده است كه مبنايي ترين ارزش آرماني انسان نيل به «خالفت الهي» است.
خداوند خالق هستي است .به عبارت ديگر توليد كننده مطلق است .بنابراين توليد كنندگي محور اصلي رشد ،توسعه ،تکامل
و تعالي انسان است؛ توليد كنندگي محور اصلي خداگونه شدن است .شايد به همين دليل است كه پيامبر اسالم (ص) دست
تنها دو نفر را بوسيد ،يك زن و يك مرد ،اين دو ،هر يك به نحوي ،اسوه توليد بودند .توليد «خوب» نه توليد «بد» .در سنت-
هاي ديني و ملي سرزمين ايران نيز تاكيد زيادي روي «خوب» شده است .پندار نيك ،گفتار نيك و كردار نيك و در يك
كالم امر به «معروف» .در عصر ما «بدترين بدها» سالح هاي هسته اي هستند و ايران به درستي توليد اين بدترين بدها را
تحريم كرد .اين نه فقط يك اقدام بسيار مهم اقتصادي بود بلکه ،از آن مهمتر ،يك اقدام بسيار مهم فرهنگي است كه مي
تواند الگوي مورد استفاده ساير كشورها قرار گيرد و توليد بدترين بدها كنار گذاشته شود .در تمام اسناد الگوي پايه پيشرفت
بايد به اين نقش محوري «توليد كنندگي خوب» پرداخته شود .در سطح جهان الگوي در رقابت پيروز خواهد شد كه «توليد
خوب سرانه باالتري» را باعث شود .در متن اصلي اين مقاله كوتاه نشان داديم كه حتي در يکي از مناطق ايران كه صدها
سال است دچار ركود و فقر شديد بوده است اين استعداد بالقوه وجود دارد كه اگر همراه شود با رفتارهاي توليد كنندگي
حداكثري ،مصرف كنندگي معقول ،توزيع كنندگي عادالنه و ضايع كنندگي صفر ،كه الزمه آن تحول سريع و عميق انسان ها
است ،مي تواند يکي از پيشگامان پيشرفت ايران باشد .از اين استعدادها بايد استفاده كرد .اصالحاتي در اسناد الگوي پايه
پيشرفت حول محور «توليدكنندگي خوب» و مناسب با استعدادهاي بالقوه انساني ،طبيعي و جغرافيايي ايران مي تواند كمك
به وجود آوردن بستر مناسبي براي پيشرفت نمايد.
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