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   نظر شــما درباره حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساســی   .
چیست؟

اگر بخواهم با صراحت درباره حذف ارز ترجیحی صحبت 
کنم، باید بگویم که دولــت دراین باره صرفا خودش را دیده 
و این اقدامی برای تأمین کســری بودجه است. دولت برای 
حذف رانت و قاچاق، راحت ترین راه، حذف صورت مســئله 
را انتخاب کرده اســت. البته من مخالف حذف ارز ترجیحی 
نیســتم اما اجرای آن با این ســرعت را دارای تبعات زیادی 

می دانم.
من لیســتی بلندبــاال از ابرچالش های دولــت در حوزه 
اقتصــاد تهیه کرده ام که آنها را در پیش رو خواهیم داشــت 
اما چطور می شود که یکباره به سراغ مشکل صدم که همان 
حذف ارز ترجیحی اســت، می رونــد. نکته دیگر به کار بردن 
عبــارت «جراحی» اقتصــادی به جای «اصــالح» اقتصادی 
اســت. به فرض اینکه بخواهیم به کالبد دولت وارد شــویم 
و کاری را انجام دهیم، چرا از عبارتی خشــن مثل «جراحی» 
اســتفاده کنیم؟ می توانیم بگوییم اصالحــات اقتصادی. در 
اصالحات اقتصــادی دولت خودش بســترهایی دارد و اگر 
جراحی هم مطرح باشــد، باید خــودش را جراحی کند، نه 
اینکه اول کار به سراغ مردم برود. چرا دولت با مردم شفاف 
حرف نمی زند و نمی گوید کمبود ارز داریم و به دلیل کسری 
بودجه، ارز ترجیحی کاالهای اساســی را حــذف کرده ایم؟ 
آقای رئیســی زمان بودجه ۱۴۰۱ در مجلس گفت بودجه ای 
به مجلس ارائه کرده ایم که کســری نــدارد. اما هفته اخیر 
در برنامه ای تلویزیونی گفت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری 

بودجه داریم؛ این تناقض ناخوشایند است.
اما دولت چنین چیزی را قبول ندارد!  .

بله همین طور است. دولت نمی گوید این تصمیم به دلیل 
نبود ارز اســت بلکه می گوید به دلیل قاچــاق کاال و وجود 
رانت خواران دســت به ایــن کار زده اســت. معتقدم کمی 
بزرگ نمایی از فساد،  قاچاق و مافیا توسط دولت انجام شده 

است.
 گفتید لیســتی از چالش های اقتصادی که دولت پیش رو   .

دارد تهیه کرده اید. از این چالش ها برایمان بگویید؟!
در اقتصــاد ایران با ابرچالش های بزرگی مواجهیم که به 
برخی از آنها اشــاره می کنم. معضل حفظ محیط زیست در 
حوزه های فرسایش خاک و کاهش آب سفره های زیرزمینی، 
فرونشست های منطقه ای و آالیندگی مخرب هوا و ریزگردها، 
دفن ناصحیح زباله و ورود شــیرابه سمی به سفره های آب 
زیرزمینی، کاهش پوشش ســطحی در دامنه تپه ها و کوه ها 
به عنوان عامل اصلی وجود سیالب های منطقه ای و محلی، 
خشک سالی منطقه ای و رودخانه های آلوده به فاضالب های 
صنعتی، خشک شــدن دریاچه های منطقــه ای و پایین آمدن 
سطح آب مرداب ها و خشک شدن آن، قطع بی رویه درختان 
و قاچاق چوب و کاهش سطح جنگل ها، وجود ۱۸ صندوق 
بازنشستگی وابســته به بودجه دولت، کسری بودجه دولت 
سیزدهم در الیحه غیرکارشناسی بودجه ۱۴۰۱ در سایه نبود 
برنامه پنج ســاله هفتم، نداشــتن برنامه برای اصالح نظام 
بانکــی و... . یعنــی دولت در حال انجام اصالحاتی اســت 
و مجلس ســؤال نمی کند با چه برنامــه ای این کار را انجام 
می دهید؟ متأســفانه در طول همه ســال های قبل و بعد از 
انقالب تنها ســال هایی که کشــور بدون برنامه اداره شــده، 
همین دو ســال اخیر اســت که از ضعــف دولت و مجلس 

فعلی به شمار می رود.
 چطور ممکن است کشور را بتوان بدون برنامه اداره کرد؟  .

اداره کشــور بدون برنامه دقیقا همیــن خروجی را دارد 
که پیــش رو اســت. دولت هنــوز برنامه ای بــرای اصالح 

نظــام بانکی، اصــالح مالیاتــی و گمرکی، تعییــن تکلیف 
اســکله های قاچاق، جلوگیری از رکود تولید و جلوگیری از 
افزایش ســفته بازی به ســبب وجود پول های سرگردان در 
بازار نــدارد؛ عالوه بر آن باید به وجود تورم فزاینده ناشــی 
از اســتقراض جبری از بانک هــا، پمپاژ پول به بــازار، عدم 
اســتقالل بانک مرکزی و از همه مهم تر نبود برنامه اصالح 
نظام اداری و فساد زدایی اشــاره کرد. فسادزدایی فراموش 
شده است. فراموشــی دولت الکترونیک، نبود «نظام تأمین 
اجتماعی» برای تحت پوشــش قــراردادن محرومان، عدم 
احیای برجام، فقدان رابطه منطقی با کشــورهای همسایه، 
نبود تعامل ســازنده با همســایگان به دلیل ضعف شــدید 
روابط خارجی، کاهش ســن فساد و اعتیاد، افزایش بی رویه 
طالق و ازهم پاشــیدگی خانوادگی، افزایش آمار خودکشی 
به خصــوص در بین جوانــان، مهاجرت فزاینــده نخبگان و 
نیروهــای ماهــر و متخصــص خاصه در حوزه پزشــکی و 
پرستاری، نارضایتی مردم و افسردگی اجتماعی و بالتکلیفی 
جوانــان، عدم امید به آینده و دلبســتگی جوانان به غرب و 
خروج از کشــور حتی برای مشــاغل پایین اجتماعی و حتی 
تسویه حســاب سیاســی با برخی نیروها با عنــوان جعلی 
«بانیــان وضع موجــود» و... از چالش های جدی پیش روی 

دولت است.
شما همه مشکالت و ابرچالش های مطرح شده را مربوط   .

به دولت فعلی می دانید؟
من قبــول دارم که همه این مشــکالت مربوط به دولت 
فعلی نیست؛ اما وقتی ادعا می شود دولت هفت هزار صفحه 
برنامه اصالحات اقتصادی دارد، باید بتوانند این چالش ها را 
رفع کنند؛ بنابراین تأکید می کنم حذف ارز ترجیحی که دولت 
یکباره سراغ آن رفته اولویت نیست و از میان ابرچالش های 
پیش رو گزینه آخر اســت. اگر ادعای فــروش نفت واقعیت 
دارد پــس دولت بگوید پول نفت کجاســت؟ متأســفانه با 
این مغایرت ها در حرف و عمل، بزرگ ترین ســرمایه کشــور 
که ســرمایه اجتماعی اســت آســیب می بینــد. دولت باید 
بداند ازدست رفتن ســرمایه اجتماعی به سادگی قابل ترمیم 
نیســت. البته تصور می کنم آقای رئیســی این موارد را بداند 
اما برخی پوســت خربــزه زیر پای او انداخته اند. کشــور نیاز 
به قهرمان ســازی ندارد. مــا از رئیس جمهــور می خواهیم 
برنامه مدون و نقشــه راه اقتصادی برای دولت تعیین کند تا 
مجبور نشود شــب بخوابد و صبح برنامه ای غیرکارشناسانه 
و خطرناک را اجرا کند. ما انتظار داشــتیم آقای رئیسی صرفا 
به دلیل دادن شــعار انتخاباتی حذف ارز ترجیحی دست به 
این کار نزند و بعد از روی کارآمدن و پی بردن به واقعیت های 
اقتصادی و اجتماعی کشور، تصمیمات درست و عادالنه ای 
بگیــرد. در دولــت با دادن شــعار بی اســاس «بانیان وضع 
موجود» چهار هزار نفر مدیر توانمند را خانه نشین کردند. در 
واقع با این اقدام دولت خودش را خلع ســالح کرد و دست 
به تسویه حساب های سیاسی زد. به این شکل که هر مدیری 
را کــه در دولت قبل ســر کار بود، برکنــار کرد و چالش های 

جدی برای خودش به وجود آورد.
 در حــذف ارز ترجیحی که منتقد آن هســتید مجلس هم   .

تأثیرگذار بود و قانون مصوب مجلس اســت، بنابراین گفته 
می شود دولت فقط مجری است!

دولــت وقتــی ارز ترجیحــی را حذف کرد، در ســکوت 
مجلس، خودش برای آن جامعــه هدف تعریف کرد. برای 
مجلس جای تأسف دارد چراکه تعیین جامعه هدف باید به 
تصویب مجلس برسد، اما این اتفاق نیفتاد. طبق این جامعه 
هدف صراحتا می گویم ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر شــامل دریافت 
هدفمندی یارانه ها نخواهند شد و این جمعیت چندمیلیونی 

باقی مانــده هم صرفــا تا دو ماه این مبلــغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومانی را دریافت می کنند تا آب ها از آســیاب بیفتد و مردم 
به قیمت های جدید عادت کننــد. بعد همه واریزی ها قطع 
خواهد شــد. یعنی یارانه نقدی را هم به بهانه ماشین ۳۰۰ 
میلیــون تومانی و ملک یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومانی 
قطع می کنند. در حالی که این قیمت گذاری ها کاذب اســت. 
یک خودروی ۴۰۰ میلیون تومانی فعلی در اصل ۳۰ میلیون 
تومــان قیمت دارد و تورم برای آن نــرخ کاذب تعیین کرده 
اســت. حتی ملکی که قیمت آن را دو میلیارد تومان تعیین 
می کنند، قیمت واقعی آن ۲۵۰ میلیون تومان است که تحت 

تورم نرخش باال رفته است.
چاره را چه می بینید؟  .

کشور رابین هود و قهرمان نمی خواهد، دولت باید خیلی 
منطقی رفتــار کند و صادقانــه با مردم حــرف بزند. گرچه 
همــه تریبون ها برای حمایت از دولت بســیج شــده اند اما 
همین حذف ارز ترجیحی و محدودکردن قدرت خرید مردم، 
کاهش ارزش پول ملی، چاق شدن دولت به واسطه کاهش 
هزینه هــا و افزایــش درآمدش، باعث آســیب دیدن طبقات 
اجتماعی خواهد شــد. به این شکل که فقرای جامعه بیشتر 
می شوند نه اینکه رفاه عمومی افزایش یابد. این یک خطای 
اســتراتژیک برای دولت آقای رئیسی است و بهتر بود با این  

همه ابرچالش، دولت دست به چنین کاری نمی زد.
یکــی از ابرچالش هایی که نام بردید و دولت با آن مواجه   .

اســت، صندوق های بازنشستگی اســت. این روزها شاهد 
تجمعات بازنشستگان در مقابل صندوق ها و مجلس هستیم. 

چرا این اتفاق افتاده است؟
صندوق های بازنشســتگی چالش بزرگی در مقابل دولت 
است و باید چاره اندیشی شود. ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم 
که ۱۶ صندوق آن بازنشســته قانونی هســتند و دو صندوق 
دیگر در مباحث لشکری هم مورد حمایت دولت هستند؛ در 
غیر این صورت ورشکسته خواهند شد. دولت باید صندوق ها 
را دوباره بازبینی کند. ســال ۵۷ صندوق های بازنشستگی ما 
به حدی سرمایه دار بودند که اگر سرمایه آنها را می فروختیم، 
با پول حاصل از فروش آن ۱۴ سال می توانستیم بازنشستگان 
را اداره کنیم. این مســائل مشــکالت دولت رئیســی نیست؛ 
بلکه ابرچالش های این دولت اســت. عالوه بر صندوق های 
بازنشستگی با کســری بودجه هم مواجهیم. البته دولت در 
حالی از حــذف یارانه ها صحبت می کند که در بودجه ۱۴۰۱ 
برای برخی دستگاه ها که حتی اسمی هم از آنها نشنیده ایم، 
بالغ بر شــش هــزار میلیارد تومان بودجــه اختصاص داده 

است! رفتاری که قابل قبول نیست.
  در این شــرایط فعلی آیا نباید دولت نقشــه راه و برنامه   .

مدون اقتصادی ارائه کند؟
بله، زمانی یک مسئول اجرائی با لباس رفتگر کنار خیابان 
معنــا داشــت و برای ما جالب بــود؛ اما امــروز دیگر مردم 
مســئولی را که لباس رفتگر بپوشــد، نمی خواهند، مدیران و 
رئیس جمهوری می خواهند که اقتصاد بلد باشند و بتوانند از 
صفر تا صد نسخه ای را برای جامعه بنویسند که با قاطعیت 
اجرا شــود. دولت کنترل و نظارتــی روی قاچاق ندارد و در 
توزیع عادالنه به حذف صورت مسئله پرداخته شده است. با 
وجود اینکه دولت مدعی شده است یارانه حامل های انرژی 
و بنزین حذف نمی شود، اطمینان دارم این اتفاق به زودی رخ 

می دهد. دولت پله پله جلو می آید.
 برخی کارشناســان در کنار حذف ارز ترجیحی، از احتمال   .

حذف یارانه پنهــان هم صحبت می کنند. درباره این موضوع 
هم توضیحاتی بدهید.

همه دنیا برای رفاه مردم خــود یارانه پنهان می پردازند؛ 

این اقتصاد باز و لیبرالی اســت. البتــه این دولت خودش را 
جــدای از اقتصاد لیبرالــی و آزاد می داند؛ امــا به آن عمل 

می کند و این تناقض اصال خوب نیست.
اقتصــاد آزاد بد نیســت؛ اما تــا زمانی که «نظــام تأمین 
اجتماعــی» ایجــاد نکرده اید و فقیر، بدسرپرســت، معلول، 
جامانده، ســالخورده، بازنشسته و رهاشــده در کشور وجود 
دارند، بــه نتیجه خــوب و موفقی نمی رســید. نظام تأمین 
اجتماعی آلمــان را بشــخصه مطالعه کــرده ام. در آلمان 
هیچ کســی «رها»شــده نیســت و نمی توانید کســی را پیدا 
کنید کــه بگوید هیچ درآمدی ندارم. نظــام تأمین اجتماعی 
ما اگر درســت شــود و همه محرومان، مســتضعفان، فقرا، 
نقصان هــای اجتماعی، یتیمــان، ســالخوردگان و بیماران 
صعب العالج و... را تحت پوشــش قرار دهــد، اگر یارانه ها 
هم قطع شــوند، هیچ ایرادی ندارد؛ اما مسئوالن نظام تأمین 
اجتماعی را شــکل نداده، منابع سرگردان زیادی رها شده و 
نظام بانکی را اصالح نکرده اند، حاال از عدالت حرف می زنند 
و از طرفــی ارز ترجیحــی را حذف کرده انــد. اینکه بار را به 

دوش مردم بیندازید که هنر نیست!
 با حــذف ارز ترجیحی، دولت هم از کســری بودجه رها   .

می شــود، هم تصمیم گرفتــه یارانه ها را مســتقیم به مردم 
بدهد. چرا این امر را اشتباه می پندارید؟

دولــت با ایــن کار بین ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار میلیــارد تومان 
برای خودش درآمدزایی کرده؛ اما درنهایت فشــار به مردم 
تحمیل خواهد شد. هدفمندی یارانه هایی که در سال ۱۳۸۹ 
تصویب شــد، آن زمان دالر هزارو صد تومان بود و ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان معادل ۴۱ دالر و ۳۷ ســنت برای هر نفر در نظر 
گرفته شد. اگر آن رقم را بخواهیم امروز بپردازیم، باید دولت 
معــادل یک میلیــون و ۲۶۰ هــزار تومان به جــای ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومــان به هر نفر بدهد، نه ۳۰۰ هزار تومان! متأســفانه 
در این باره هم شــفافیت وجود نــدارد. اگر دولت می خواهد 
توان خرید آن روز مردم را برگرداند، باید آن رقم را بر اســاس 
نرخ تورم دالر یا اونس طال محاســبه کند و به مردم بپردازد. 
۳۰۰ هزار تومان یک چهارم پولی اســت کــه باید به هر نفر 
پرداخت شود. البته من بین آقای رئیسی با کابینه اش تفاوتی 
قائلم و معتقدم خود ایشــان فرد سالم و پاک دستی است و 
هیچ شــائبه ای درباره او وجود ندارد؛ اما درباره راهبرد قوه 
مجریه بحث هایی مطرح اســت. ماهیت قوه مجریه با قوه 
قضائیه فرق دارد و یک نهاد کارکردی است که گاهی به آن 

توجه نمی شود.
اشتباه دیگری که دولت با گران کردن قیمت کاال مرتکب 
شــده اســت، به خطر انداختن امنیت غذایی و ســالمت و 
بهداشت جامعه است. اقالمی که ارز ترجیحی آنها برداشته 
شــده اســت، مواد پروتئینی هســتند که مانع از سوءتغذیه 
می شوند و الزمه سالمت انسان هستند. وقتی دولت قیمت 
کاالیی را باال می برد، قــدرت خرید مردم کاهش می یابد، در 
نتیجه مصــرف آن پایین می آید و این امر باعث ســوء تغذیه 
جامعه می شــود. در نتیجه دولت باید قبل از دست زدن به 
چنین کار مهمی، فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرد، نه اینکه 

به جای مردم، به فکر تأمین کسری بودجه خود باشد.
 در پایان پیشــنهادتان به دولت در این شرایط اقتصادی   .

چیست؟
به دولت توصیه می کنم راه نقد را به روی فعاالن سیاسی 
و اقتصــادی نبندد و اجازه دهد دلســوزان نظام، برنامه های 
دولت را نقد کنند. نکته ای که وجود دارد این است که ما در 
بیرون گود از خیلی از کسانی که اطراف آقای رئیسی هستند، 
بیشــتر دلمان می خواهد آقای رئیسی موفق شود؛ چراکه ما 

نگران نظام و انقالبیم.

جراحی اقتصادی؛ تا  کی و به کجا؟

ملت
خانه 

س :
  عک

  حدادعادل گفت: «کشــور به ایــن جراحی اقتصادی نیاز داشــت. هیچ 
مریضی به خاطر ســختی جراحی از دکتر که روگردان نمی شود! مریض اگر 
ســختی این جراحی را تحمل نکند «خوب» نمی شود. بعضی وقت ها الزم 

است که بیمار جراحی شود».
این سخن، توجیه مکرر مســئوالنی است که هرازگاهی در نقش پزشکی 
حاذق، شــوکی بزرگ به معیشــت خانواده ها و اقتصاد کسب وکارها و ثبات 
اجتماعــی وارد کرده انــد، ولی آیا مطمئن هســتید که ایــن آخرین جراحی 
اســت؟ ملتی که ســال ها در حال جراحی شــدن توسط پزشــکان داخلی 
و خارجی اســت، دیگر چــه از وجودش خواهد ماند؟ چــه امیدی دارد که 
به نســل خود بیفزایــد؟ بیش از یک دهه قبل فقط به ایــن دلیل که رئیس 
دولت تحریم های سازمان ملل را کاغذپاره خواند، زندگی و کسب وکار مردم 
توسط پزشــکان خارجی جراحی شــد. در کارزار ریاســت جمهوری آمریکا 
با وجــود اینکه احتمال زیادی می رفــت ترامپ پیروز انتخابات باشــد و از 

برجام فرجامی نخواهد ماند، با رفتار منفعل پزشــکان ایرانی، مردم ایران در 
معرض یک جراحی پردرد قرار گرفتند که جسم و جانشان عمیقا خراشید و 
رؤیای زندگی میلیون ها ایرانی سراب شد و جوانان در عوض آرزوی تشکیل 

زندگی، نگران سیرکردن شکم خود شدند. 
تاریخ کشــور مملو از این جراحی هاست و افسوس که هیچ چشم اندازی 
از پایــان آنها وجود ندارد. آیا با این جراحی اخیــر حال ملت خوب خواهد 
شد؟ دوران نقاهت چقدر است؟ اگر اقتصاد این ملت بیمار است که هست، 
آیا ایــن بیمار حق دارد بپرســد که چرا بیمار شــدیم؟ چه چیــز باعث این 
مریضی است؟ آیا حق دارد از جراح خود بابت تجویزهای پیشن همین کادر 
درمــان که حال وی را بد کرده، توضیح بخواهد و بپرســد چرا؟ آیا آســتانه 
تحمل بیمار را در نظر گرفته اید؟ اگر اصوال بیمار حاضر به جراحی نباشــد و 
خودش بداند و مطمئن باشــد که زیر جراحی خواهد ُمرد و نخواهد ریسک 
این جراحی های بی شــمار را بپذیرد، در عوض راه حــل بهبودی خودش را 

بداند و به پزشــکان خودخوانده نه یک بار که صدها بار گفته باشــد چه کار 
کنید که نه تنها نیاز به جراحی نباشــد که حتی مریض هم نخواهد شــد، آن 

وقت تکلیف چیست؟ 
از آقای حدادعادل می پرســم آیا اصوال تا به حال فکر کرده اید که ممکن 
اســت فرد اشتباه را زیر تیغ جراحی برده باشــید؟! آیا مطمئن هستید که این 
۹۰ میلیون آدم هســتند که بایــد مدام زیر تیغ جراحی برونــد؟ آیا برای یک 
بار هم که شــده، الزم نیســت یکی از این سیاســت ها را کــه باعث بروز این 
جراحی ها شده، زیر تیغ ببرید؟ آیا یک  بار شده به حرف ملت گوش دهید که 
تا وقتی با دنیا از سر رفاقت و دوستی برنیاییم و همچون سایر ملل در تعامل 

و همکاری بین المللی قرار نگیریم، اوضاع هیچ وقت خوب نخواهد شــد. 
حرف مردم این اســت که قرار بود دولت کوچک شــود، اما نه تنها نشــد 
که همه تصمیمات ریز و درشــت اقتصاد ایران در دســت دولت قرار گرفت 
و بخش خصوصی ســرمایه های خود را در ســرزمینی به خدمت گرفت که 

دیگــران برایش تصمیــم گرفتند و تصمیم گرفتنــد وی را از صحنه اقتصاد 
ایــران حــذف کنند که شــد. حرف مــردم این اســت که وقتی دولت شــد 
کارفرمای ۹۰ میلیون آدم بــا دهان هایی باز، چگونه می خواهد با این حجم 
از تحریم های بین المللی و مدیریت ناکارآمد و نبود بخش خصوصی، شکم 

مردمش را سیر کند؟ 
ما مــردم می بینیم همه کشــورهای در حال توســعه ای که به ســمت 
اقتصــاد لیبرال و بازار آزاد حرکت کردند، ســال ها قبل زمینه های الزم را در 
حرکت به ســوی حکمرانی خــوب و متعارف برای ایــن مهاجرت تمرین و 
تجربه کردند تــا بدن بیمار بر اثر این جراحی ها از پــا درنیاید. این وضعیت 
ورشکستگی اقتصادی در تأمین حداقل معیشت زندگی میلیون ها ایرانی که 
حتی قابل مقایسه با دوران جنگ و کشورهای جنگ زده نیست، تنها نشان از 
این دارد که ملغمه ای از اقتصاد لیبرالیســم و مارکسیسم با هژمونی انزوا از 

جهان همچنان ادامه خواهد داشت.

یکشنبه
۱  خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۴

یـادداشت

بهره وری  پایدار 
به جای خودکفایی شکننده

آیت اهللا رئیســی در جلســه اخیر هیئت دولت در سخنانی 
تأکیــد کردند که خودکفایــی در کاالهای اساســی موضوعی 
راهبردی اســت و گفتند: جهاد کشــاورزی بــا همکاری دیگر 
نهادهــا و از جمله مراکز علمی و دانش بنیان برنامه ریزی کند 
تا کشــور در کوتاه ترین زمان ممکن در تولید کاالهای اساســی 
به خودکفایی برســد. وی افزود که تولید یک مســئله اساسی 
و زیربنایی اســت و با تقویت تولید داخلی باید ظرف چند سال 
آینــده و در کوتاه ترین زمــان ممکن به خودکفایی برســیم تا 

نیازمند دیگر کشور ها نباشیم.
سخنان رئیس دولت ســیزدهم در دستیابی به خودکفایی 
محصوالت اساسی و آن هم تنها ظرف چند سال آینده و با قید 
«باید» موجب شگفتی و چه بســا نگرانی در آگاهان این حوزه 
می شــود. از رئیس دســتگاه اجرائی به لحاظ عدم آشــنایی با 
پیش نیازهای توسعه پایدار کشاورزی و در اقلیم گرم کشورمان 
البته توقعی نیســت. امــا از متولی کنونی ایــن بخش انتظار 
می رود که بــا تکیه بر صداقت حرفه ای و ســوگندی که برای 
احراز این وظیفه ملی یاد کرده اند مشاوری واقع گرا برای رئیس 
دولت باشــند. اگر این متولی تنها برنامه کار ۹ وزیر پیشین خود 
را مــرور می کرد، قطعا برای ارائه چنین چشــم انداز نزدیکی و 
آن هم در شــرایطی کــه بیش از هر زمان بــه فروریختن دیوار 
بی اعتمادی بین مردم و مســئوالن نیاز اســت، تردید می کرد. 
برنامه هایی که در تمامی آنها تأکید بر خودکفایی در محصوالت 
اساسی به چشم می خورد. آیا بهتر نبود در چنین چشم اندازی، 
بــه دالیلی که هیچ یــک از ۹ وزیر پیشــین در نیــل به اهداف 
برنامه های خــود موفق نبوده و حتی بعضــا به نتایجی کمتر 
رســیدند، اشاره می شــد؟ از لقمان حکیم نقل است که روزی 
مردی ناآشنا از وی پرسید چه زمانی به مقصد می رسد؟ لقمان 
در پاسخ گفت اندکی راه برو تا با ارزیابی سرعت رفتنت بتوانم 
پیش بینی کنم. اکنون هم بایســتی از متولی بخش کشــاورزی 
کشــور پرســید در این مدت و با این ســرعت که راه را پیمودید 
سخن گفتن از خودکفایی بســیار دورتر از از واقعیت هاست. آیا 
نقشــه راه متفاوت و زمان بندی شده ای را تدوین کرده و تدارک 
دیده یا بر ســفره های تهی شــده رو و زیر زمینی آب افزوده اید؟ 
آیا در ســاختار فربه و کم تحرک دســتگاه تحت مدیریت خود 
انــدک اصالح و دگرگونی ایجاد کرده اید؟ یا اینکه با زینت دادن 
واژه دانش بنیــان بــه وعده هایمان بــه آن وجاهت می دهیم. 
وعده هایی کــه عمدتا کلی گویی بوده و مســتلزم ارائه برنامه 

اجرائی زمان بندی شده بر اساس ظرفیت های موجود است.
در حال حاضر که بر سیاســت های افزایش جمعیت تأکید 
کــرده و کاهش منابــع آب در بعضی نقاط کشــور به مرحله 
نیاز برای مصرف شرب رسیده اســت، ارقام روزافزون واردات 
محصوالت اساســی نیز چشــم انداز روشــن و نزدیکی را نوید 
نمی دهند. واردات هشــت میلیارد دالری محصوالت اساسی 
و ۱۶ میلیــون تنی علوفــه (تنها نیمی از آن را ذرت تشــکیل 
می دهد)، وابســتگی ۹۰ درصد بــه واردات روغن و دانه های 
روغنــی، ۴۰ درصــد برنج و گنــدم، ۱۰ درصد جــو، ۲۰ درصد 
گوشــت قرمز و... نیاز بــه واکاوی عمیــق از چرایی ها در این 
خصوص دارد. جالب آنجاســت که به موازات روند وابستگی 
بــه واردات مــواد غذایی پایه، شــاهد ســاالنه دو میلیارد تن 
فرسایش خاک در سال هســتیم. تنها در خالل پنج دهه اخیر 
دو میلیون هکتار اراضی مرغوب کشاورزی تغییر کاربری داده 
شــده و نیمی از ۱۸ میلیون هکتار اراضی جنگلی دستخوش 
تخریب قرار گرفته است. در مروری از برنامه کار وزرای پیشین 
بخش کشــاورزی که به موازات روند روزافزون وابســتگی به 
واردات محصوالت اساسی و آسیب های جبران ناپذیر به منابع 
تولید صورت گرفته اســت، به نظر می رســد که دســتیابی به 
خودکفایی این محصوالت در چند ســال آینــده تنها در قالب 
کلیشــه های تکراری پیشــین اســت. همان طور که اشاره شد 
وعده های شتاب زده و احساسی که خودکفایی های شکننده را 
جایگزین راهبرد بهره وری پایدار می کند، بر نگرانی ها می افزاید. 
تمرکــز ناپایدارانه برای افزایش کمی در شــرایط کنونی در هر 
محصولی (مانند خودکفایی شــکننده گنــدم) ضمن آنکه به 
کاهش تولید دیگر محصــوالت کلیدی می انجامد بر منابع در 
حال زوال تولید نیز آســیب های برگشــت ناپذیر وارد می کند. 
آســیب هایی که هزینه آن را آیندگانــی می پردازند که هنوز به 

دنیا نیامده اند.

وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه
سیامک  قاجارقیونلو

جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو  با «شرق» از واکاوی اصالح اقتصادی کشور می گوید
 راه انتقاد را بر دلسوزان نظام نبندیم

معصومــه معظمی: این روزها به هرجا ســرک می کشــید، صحبت از حذف ارز ترجیحی و آزادســازی قیمت 
کاالهای اساســی است؛ تصمیمی که اگرچه برخی کارشناسان آن را درست می دانند اما معتقدند زمان مناسبی 
برای اجرای آن نیســت. غالمعلــی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده دو دوره نهم و دهــم مجلس که اقتصاد و 
برنامه وبودجه را به خوبی می شناســد، در گفت وگو با «روزنامه شــرق» ضمن واکاوی این تصمیم دولت، تأکید 
دارد که این اقدام، تصمیمی برای تأمین کســری بودجه دولت اســت. او که منتقــد جدی عملکرد اقتصادی 
دولت اســت اما شخصیتی متفاوت از کابینه برای رئیسی قائل اســت و او را شخصیتی می داند که دیگران زیر 
پایش پوســت خربزه انداخته اند. جعفرزاده اعتقاد دارد نباید برای چنین اقدام مهم اقتصادی ای به جای کلمه 
«اصالح»، از عبارت خشن «جراحی» استفاده شود. عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس دهم به «شرق» گفت 
وقتی دولت با ابرچالش های زیادی مواجه است، دست گذاشتن روی حذف ارز ترجیحی کاالها، اولویت نیست 
و باید در این زمینه دست به عصاتر حرکت کرد. این کارشناس اقتصادی درنهایت از رئیسی خواست راه انتقاد 
را بر دلســوزان نظام نبندد؛ چراکه آنها دلشــان بیش از دیگران برای نظام و انقالب می سوزد. آنچه در ادامه 
می خوانید حاصل گفت وگوی «شــرق» با غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت در مجالس نهم 

و دهم مجلس است.

پژوهشگر  کشاورزی
عبدالحسین طوطیایی 


