عزم و اراده جهادی شاه کلید جهش تولید در بخش کشاورزی
از :رحمان امامی –مدرس دانشگاه
مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
در حال حاضر و در شرایط موجود تنها راه استقالل و خودکفاای کواور در ش اا اات م ت ا
ش صوص ش ا کواورزت تولیدات انبوه در داخل کوور م شاشد و این امر تا آنجاا ا ییاپ دیادا
کرده اسپ که سال جارت شه نام سال جها تولید نامگذارت شده اسپ.
اگر نگا

کوتاه شه دور و شر خود شینادازی شاا اناوا و ام اام کای اای مواجاه ما شاوی کاه شاا

شرند ات خارج از تولید م

در حال استفاده م شاشند و ایان امار در حاال اساپ کاه ماش یاپ ایان

تولیدات شا کیفیت شه مراتب شهتر در داخل کوور وجود دارد که شرات تحقق تولید روزافزون آن شه
عزم و اراده جهادت شه معنات وامع ک یه در کوور نیاز داری .
ومت صحبپ از عزم و اراده جهادت م شود یعن تیام امکانات و تیاام سارمایه اات ان اان ،
امتصادت و دوتیبان شرات تولیدات انبوه وارد میدان شود که در این راه ،شاور راستین شه جهااد یعنا
کار در راه خدا و شرات رضات خدا تاآخرین نفس که شه دنبال خود الطاف الها را در شاردارد شایاد
موردتوجه جدت مرار گرفته و در تیام زمینه ات کارت اع از شرناماه ریازت  ،اجارا و ارزیااش و
کنترل شه صورت عی یات اجرا گردد و از آنجائیکه متول فعالیپ ات ش ا کوااورزت مازین شاه
نام جهاد کواورزت اسپ ،شناشراین وامعیپ کار جهادت شاید در تیام ش ا ات اجرای واش ته شاه
وزارت جهاد کواورزت متج

گردد و در صحنه کار و عیل شطور عین خود را نوان د د.

در سااالهات اخیاار شااه خصااوص شعااد از تحااری

ااات یالیانااه کوااور ات اسااتکبارت و در راس آن

آمریکات جهان وار  ،تولید  ،رونق تولید و در ساال جاارت جهاا تولیاد در ش اا اات م ت ا
موردتوجه دسپ اندرکاران  ،سیاسپ گزاران و مجریان مرار گرفته اسپ ول
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تا تحقق کامل رونق

تولید و جها تولید در کوور راه زیادت در دیا اسپ و این امار شادان معناساپ کاه شارات روناق
تولید و جها تولید شاید طرح نو در انداخپ شطوریکه یه نهاد ا و دستگاه ات اجرایا کواور
دات کارآمده و رگونه موفقیت فقط شا مقیاس تولید سنجیده شاود و در ایان راشطاه ا ییاپ ش اا
کواااورزت و حیایااپ یااه جانبااه از یااه کواااورزان و تولیدکنناادگان زیاارش ا ااات م ت ا
کواورزت اع از زراعپ ،شاغبان  ،دام و آشزیان دارات ا ییت دوچندان م شاشد.
شه لحاظ درآمد ات نفتا و ا شاه لحااظ ساایر

در حال حاضر وضعیپ درآمد دایین کوور ما

درآمد ا کامالً مو ص اسپ شناشراین شاید ج وت تیام واردات شه جز کای ات وامعاً ضرورت کاه
امکان تولید آن در داخل کوور وجود ندارد گرفته شود و شه جاات آن از تولیاد  ،تولیدکننادگان و
سرمایه گذاران در عرصه ات تولید شا تیام مدرت دفا گردد شطوریکه ر فرد راغب شود شه ار
اندازه که دارات توان و سرمایه م شاشد آن را در تولید سرمایه گذارت نیاید.شااید از نگااه شرخا
درداختن شه این موضوعات در حرف ساده شه نظر رسد و عی یات کردن آن ش یار دشوار شه نظر آید
اما کوور ما چاره ات ندارد جز آنکه تولید را در تیام ساختار ات جامعاه نهادیناه نیایاد چارا کاه
فقط و فقط تولید اسپ که م تواند جواشگوت نیاز می یونها جوان جویات شالل شاشاد  ،فقاط تولیاد
اسپ که م تواند شازار ات مصرف داخ

را تامین نیاید ،فقط تولید اسپ که م تواناد ارزآورت

صادرات شه دنبال داشته شاشد فقط تولید اسپ که چرخ ات امتصادت کوور را شاه حرکاپ م اتیر
در م آورد.فقط تولید اسپ که وجود دیل و واسطه را شه حدامل م رسااند و فقاط تولیاد اساپ
که جامعه را ش ه استقالل وامع ر نیون م سازند و فقاط تولیاد اساپ کاه ما تواناد کواور را در
تامین مه ترین نیاز کوور یعن غذا و مواد غذای خودکفا و خوداتکا نیاید.
حال شرات رونق تولید و جها تولید شاید از حرف  ،شعار و حرکپ ات نیادین خارج شد چراکاه
تولید نیاز شه کار  ،کار و کار و تالش خ تگ نادذیر دارد که در فر نگ غنا ماا از آن شاه عناوان
کار جهادت یاد م شود .اوج نرنیای جوانان غیور ایران ساالم کاه تیاام جهانیاان را مبهاوت
خود ساخپ  ،صحنه وپ سال دفا مقدس شود و آنجا که ک یه جهاد شا انوا و ام ام طار
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اا و

شه اجرا در آمدن شرنامه ات شه زع دشین غیرمیکن معنای دیگر یافپ و شر یگان ثاشپ شاد کاه
ایران اسالم م تواند و مادر خوا د شود شا اییان و جهاد متک شر شاور ات اعتقاادت خاود تیاام
غیرمیکن ا را شه میکن تبدیل نیاید.در شرایط کنون

دشین شا تصور اجرات تحری

کننده موجودیپ ایران اسالم را نوانه گرمته شناشراین در این نبرد سرنوشپ ساز امتصادت

ات ف ا
شایاد

شا تیام مدرت شه میدان آمد و شا تحقق رونق تولید و جها تولید در کوور شا عزم و اراده جهادت
شا د درخوا ایران اسالم در سطح جهان شاشی .

دایان
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