با اجرای طرح احیا و توسعه اراضی  ۵۵۰هزار هکتاری دشتهای
خوزستان و ایالم رقم خورد؛

افزایش  9میلیون تنی تولید
محصوالت کشاورزی

انقــاب اســامی ایــران بــا شــعار رفــع محرومیــت و حمایــت از مســتضعفان و بــا پشــتیبانی
قاطــع و گســترده ایــن اقشــار بــه پیــروزی رســید و پــس از آن بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران
در تاریــخ  ۲۷خــرداد  ۱۳۵۸فرمــان ایجــاد جهــاد ســازندگی را صــادر کردنــد.
هــدف از تشــکیل ایــن نهــاد تســریع در
رونــد اقدامــات و بــر اســاس آنچــه در تارنمــای
رســمی ایــن نهــاد درج شــده اســت «مبــارزه
بــا فقــر بجــا مانــده از رژیــم ســابق» بــوده
اســت .همچنیــن افزایــش تولیــدات کشــاورزی
و عمــران و آبادانــی در روســتاها نیــز از دیگــر
دالیــل تشــکیل جهــاد ســازندگی بــود .جهــاد
ســازندگی بعدهــا بــه وزارتخانــهای در دولــت
ارتقــا یافــت و در ســال  ۱۳۷۹با وزارت کشــاورزی
ادغــام شــده و بــا نــام وزارت جهــاد کشــاورزی
فعالیــت خــود را ادامــه داد کــه هــدف از انجــام
ایــن اقــدام ســامان بخشــیدن بــه بخــش
برزگــری ،حــذف موازیکاریهــا و تجمــع امــور
زراعــی و توســعه و عمــران روســتایی بــوده
اســت .هــر چنــد برخــی از کشــاورزان نســبت

بــه نبــود برنامــه در کاشــت محصــوالت گیاهــی
انتقــاد دارنــد امــا وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی
رســالت خــود را تأمیــن امنیــت غذایــی مــردم
در  ۴محــور از جملــه مدیریــت بــر بــازار عرضــه
و مســائل اقتصــادی تولیــد میدانــد.
اســفندماه ســال  1375همــراه بــود بــا ســفر
مقــام معظــم رهبــری بــه اســتان خوزســتان
و بازدیــد از مناطــق عملیاتــی  8ســال دفــاع
مقــدس کــه ایشــان در ایــن ســفر بــرای اولیــن
بــار بــه صــورت عمومــی از طــرح  550هــزار
هکتــاری بــا هــدف احیــای زمینهــای قابــل
کشــت اســتانهای خوزســتان و ایــام ســخن
بــه میــان آوردنــد .ایــن طــرح بزرگتریــن
طــرح کشــاورزی تاریــخ کشــور و از مهمتریــن
طرحهــای مهــم کشــاورزی خاورمیانــه اســت و

بــه لحــاظ گســتره آن تــا ایــن مرحلــه ،منشــأ
آثــار و بــرکات مهــم اجتماعــی ،اقتصــادی
و حتــی سیاســی و امنیتــی مــرزی بــرای
خوزســتان بــوده اســت.
طرحــی کــه عــاوه بــر احیــای زمینهــای
قابــل کشــت و از بیــن بــردن منشــأهای
داخلــی تودههــای گــرد و خــاک ،باعــث
جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها
و حاشیهنشــینی هــم میشــود .همچنیــن
زمینــه اشــتغال بیــش از  300هزار نفــر از جوانان
بیــکار ایــن دو اســتان ،افزایــش تولیــدات
کشــاورزی کشــور بــه میــزان  9میلیــون و 500
هــزار تــن ،تأمیــن کامــل امنیــت غذایــی کشــور
و موجــب افزایــش درآمــد خالــص حاصــل
از تولیــدات بــه میــزان  2هــزار و  100میلیــارد
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