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ضرباهنگ قابلمه های خالی

میرزارضا کرمانی، قاتل ناصرالدین شــاه، همشهری دردکشیده من 
وقتی که بعد از دســتگیری، او را پای میــز محاکمه بردند، نصیحت 
جالبی کرد که با تأســف، من همشهری او بعد از ۱۲۶ سال خطاب به 
وزیر وزارتخانه فخیمه کشاورزی و جلیله نیرو، سازمان جهاد کشاورزی 

و سازمان آب همان مطلب را تکرار می کنم...
آخر این گله های گوســفند شــما، مرتع الزم دارد کــه چرا کنند، 
شیرشــان زیاد شــود، هم به بچه های خود بدهند و هم شما بدوشید 
نه اینکه متصل تا شــیر دارند بدوشید و شیر که ندارند گوشت بدنشان 
را بکالشــید و بتراشید... آقایان... کشاورزان دیگر شیری ندارند، رسیده 
به استخوانشــان که البد می خواهید بدنشــان را بکالشید و بتراشید. 
عیدانه وزارتین جلیله کشاورزی و نیرو به ضعیف ترین بخش جامعه 
یعنی کشاورزان، صدور قبوض برقی بود که نمی دانم کدام شیر پاک یا 
ناپاک خورده پشت میزنشــین باغ و دشت ندیده و سرما و گرما و تگرگ 
و سیل  نچشیده ای نسخه نابودی بخش کشاورزی، خصوصا باغداری 
را پیچید. هیچ فکر نکرد در این آشفته بازار فشار و تنگناهای اقتصادی 
و افزایــش بی رویه قیمت ها که دســت دولت در همــه الیه های آن 
پیداست، کشاورزی توان تحمل این فشارها را ندارد. اسم کدام کشاورز 
را در میان بدهکاران بانکی دیدید؛ ابربدهکارانی که مسئوالن حتی از 
بردن نام آنها خودداری می کنند. قشر زحمتکش کشاورز سال هاست 
اسیر مقررات دست وپاگیر کاخ نشــینان وزارتین جهاد کشاورزی، نیرو، 
بازرگانی و مالیات های گاه و بیگاهی است که نمی داند چه کند. کشاورز 
ســنگ زیرین آسیابی اســت که در جبهه های مختلف باید بجنگند و 
با تأســف نیروهای جبهه مخالف او از تــوان و قدرت بی حد و حصری 
برخوردارند. با تغییر اقلیم و کاهش نزوالت آسمانی و کم شدن حقابه 
کشــاورز از رودخانه ها که بی برنامه ســدهای کوچــک و بزرگ روی 
رودها بســته ایم، زیست بوم محصوالت کشــاورزی را تغییر داده ایم یا 
اینکه با وضع موجود صرفه اقتصادی در تغییر الگوی کشــتی است 
کــه نیاز کمتری به آب دارد؛ اما وزیران پشــت میزنشــین فقط و فقط 
امریه صادر می کنند در فالن اســتان این محصوالت کشــت نشــود. 

بسم اهللا، بفرمایید چه محصول جایگزینی می توانند کشت کنند که به 
اندازه محصول ممنوعه شــما سودآوری حداقلی داشته باشد؟ گفته 
می شــود برای تولید یک کیلوگرم هندوانه ۳۰۰ لیتر آب نیاز است و با 
یک جست وجوی ساده در اینترنت متوجه می شویم در استان خشکی 
مانند خراســان جنوبی که دو دهه درگیر خشک سالی است، بیش از 
دو هــزار هکتار از اراضی به کشــت هندوانه با نیاز آبی ۳۰۰ لیتر برای 
هر کیلوگرم هندوانه اختصاص پیدا می کند. گفته می شــود مسئوالن 
کشاورزی کشور ترکیه تســهیالتی برای واردات هندوانه از ایران قائل 
شــده اند تا نیاز داخلی کشــور خود را تأمین کنند و به کشاورزان خود 
اجــازه نمی دهند هندوانه تولیــد کنند و روزانه بیــش از ۷۰۰ تریلی 
هندوانــه ای کــه برای هــر کیلوگــرم آن ۳۰۰ لیتر آب مصرف شــده 
اســت، از ایران خریداری می کنند. آیا وزیر کشــاورزی علت این امر را 
نمی داند؟ یعنی ترک ها نمی توانند در کشــور خودشان هندوانه تولید 
کنند تا به هندوانه ایران نیاز نداشــته باشند؟ اینها کشورهای حاشیه 
جنوبی خلیج فارس نیســت که در کشاورزی وابسته به خارج هستند. 
یا در کرمان خصوصا جنوب کرمان هندوانه کشــت می شود؛ آیا وزیر 
کشاورزی نمی داند مناسب ترین زمین برای کشت یونجه اراضی جنوب 
کرمان اســت که بعضا تا ۱۲ جین یونجه برداشــت می شود؟ ارتفاع 
یونجه ای که در جنوب کرمان برداشــت می شــود دو برابر یونجه ای 
است که در همدان و نواحی یونجه خیز تولید می شود. با یک حرکت 
ســاده و تغییر الگوی کشــت، باید از یونجه کاری در جنوب خراسان و 
کرمان و سیستان و بلوچســتان به جای کشت هندوانه حمایت شود و 
شرط آن، این است که از صنعت گاوداری در این مناطق حمایت کنیم 
نــه اینکه برای صدور پروانه احداث گاوداری آن قدر متقاضی را دنبال 
استعالمات بی خود و بی جا بفرستیم که عطای گاوداری را به لقای آن 
ببخشد. در سال های نخست انقالب و زمانی که اراضی مالکان بزرگ 
را مشمول کشــت موقت و دیگر دســتاوردهای خلق الساعه انقالب 
کردند، کافی بود شــش نفر با هم به صورت مشــاعی به هیئت های 
هفت نفره مراجعــه کنند و این هیئت ها با تقســیم بندی اراضی بین 
حداقل شــش نفر به صورت مشــاع چاه عمیقی حفــر می کردند و 
یک دستگاه تراکتور به مشــاع اختصاص می دادند؛ همین ساده گیری 
باعث جذب افراد فاقد زمین شــد که امروزه بار کشاورزی را به دوش 
می کشند. آن آسان گیری اول انقالب امروزه به چنان سخت گیری ای در 
مراجعه به ادارات دولتی تبدیل شده است که قصه پرغصه مظلومیت 
کشــاورزی امروز را حکایت می کند؛ برای نمونه در آن تاریخ با میل و 

اراده مسئوالن هیئت های هفت نفره و سازمان آب پروانه بهره برداری 
چاه هایی که به کشاورزان اختصاص پیدا می کرد تعریف می شد. مثال 
«قدرت مجاز»  چقدر باشــد و چاه در طول ســال چند ســاعت فعال 
باشــد؟ اوایل انقالب هدف این بود که در تولیــد گندم به خودکفایی 
برســیم و چون گندم در سخت ترین شــرایط آب و هوایی زمان کشت 
یعنــی مهرماه یک آب و در نوروز هم اگر بارندگی نبود یک آب دیگر و 
در بهار هم چند نوبت آبیاری الزم دارد، در بقیه ساعات چاه خاموش 
می شد. فصل بهار و کشت صیفی جات هم نیاز محصوالت صیفی به 
آب کمتر اســت. با گذشت زمان کاربری چاه های اولیه زیر نظر دولت 
تغییر کرد؛ برای نمونه در منطقه ای که نگارنده از دهه ۷۰ با خرید چند 
حلقه چاه شروع به کاشت پسته کرد، در آغاز کشاورزان محلی رغبتی 
به پســته کاری نداشتند، چون پســته محصولی است که حداقل باید 
۱۰ سال بدون سودآوری وقت و سرمایه برای آن صرف کرد. فراموش 
نمی کنم یکی از همســایه ها وقتی از من پرسید چه محصولی کشت 
خواهی کرد و از پســته یــاد کردم، اینکه بعــد از هموارکردن زمین و 
آماده کردن آن نهال پسته را می کاریم، چهار سال بعد نهال کاشته شده 
را ســربرداری می کنیم و روی جوانه های تازه پیوند پسته را که باید از 
باغ مادر تهیه شــود پیوند می زنیم و سه سال بعد میوه نوبرانه دارد و 
از سال های بعد اقتصادی می شود، با سادگی پرسید یعنی شما نهالی 
که امروز می کاری ۱۰ سال دیگر برداشت محصول دارید؟ وقتی جواب 
مثبت دادم، در حالی که به راه خود ادامه می داد گفت: خدا به شــما 
عقل بدهد، من لوبیا کاشــته ام دو ماه دیگر برداشت می کنم حوصله 
صبرکردن ندارم، شما امروز می کاری که ۱۰ سال دیگر برداشت کنید؟ 
درحالی که در این ۱۰ سال فقط باید خرج کنید بدون اینکه درآمدی از 
مزرعه داشته باشــید، آقا دیوانه اید دیوانه. بااین حال امروز همین آقا 
بعد از ۱۲ سالی که از سرمایه گذاری اولیه گذشت، شروع به پسته کاری 
کــرد و امروزه از باغداران منطقه اســت؛ اما دیگــر نمی تواند باغدار 
موفقی باشــد زیرا سازمان آب و اداره کشــاروزی دست به دست هم 
داده اند و طومار چاه آب را پیچیده اند. ادعا می شود پروانه اولیه مربوط 
به زراعت بوده با قدرت مجاز ۱۶۰ و سه هزار ساعت کارکرد موتور آب؛ 
چون باغ احداث کرده اید و قدرت مجاز ۱۶۰ و سه هزار ساعت کارکرد 
موتور آب فقط آبیاری زمســتانه شــما را تأمین می کند، باید افزایش 
قدرت درخواســت کنید کــه عمدتا با آن موافقت نمی شــود و برقی 
که بیشتر استفاده می کنید تعرفه کشــاورزی ندارد و با تعرفه تجاری 
و صنعت به صورت پلکانی احتســاب می شود. با نصب کنتور وقتی 

ســه  هزار ساعت اولیه تمام شد، برق چاه شما خود به خود خاموش 
می شود. وقتی این قصه پرغصه را برای همکاران کشاورز ایرانی مقیم 
کالیفرنیا تعریف کردم، بر این باور بودند که وزارتخانه های کشاورزی و 
نیرو در جبهه ای فعال هستند که اتحادیه تولیدکنندگان پسته کالیفرنیا 
که اکثریت آنها یهودی هســتند، خواستار ازدست رفتن تولید پسته در 
ایران و جایگزینی پســته آمریکا در بازاری هســتند که از ابتدا به پسته 
ایران تعلق داشــته است. وقتی تعرفه مصرف برق تجاری و صنعتی 
حســاب شــود و چاه آبی که در زمانه قبل از اجراشــدن هدفمندی 
یارانه هــا هر دو ماه ۵۰ هزار تومان هزینه برق آن می شــد، امروزه هر 
ماه باالی ۱۵ میلیون تومان با تعرفه جدید باید پول برق پرداخت کرد 
و فقط سه  هزار ســاعت مجوز برداشت آب داریم، دو، سه سال دیگر 
درختی نمی ماند که باغدار امید به محصول داشــته باشد. اگر دشمن 
سرسخت پسته ایران یعنی اتحادیه تولیدکنندگان پسته کالیفرنیا، ده ها 
و صدها کارشناس و اهل فن را به کار می گرفت که صنعت پسته ایران 
را از رونق بیندازند، موفق نمی شد بالیی که وزارت کشاورزی و وزارت 

نیرو بر سر مزارع و باغات آورده اند، بیاورد.
بر این باورم دســت اندرکاران کشــاورزی و آب کشــور عشــاق 
ســینه چاک خاموشــی مزارع و باغات هستند و ســینه چاک واردات 
از دیگر کشــورها که ســود در ارز ترجیحی است که به نیت واردات 
اختصاص یابد. اراضی کشــور به ســادگی می توانند با تغییر الگوی 
کشــت مثال به جای هندوانه، یونجه کشــت کنند و به جای احداث 
گاوداری در حاشــیه شــهرهای بــزرگ، گاوداری هــا را در مناطــق 

دوردست که امکان کشت و تهیه علوفه آسان است احداث کرد و با 
هزینه کمتر شیر و مشتقات لبنی را به بازار مصرف رساند. کافی است 
نگاهی به کامیون ها در جاده ها داشــته باشــید، از خود نمی پرسید 
چرا به جــای تریلی تریلی حمل کاه و یونجه از مناطق دوردســت 
به حاشــیه شــهرهای بزرگ، گاوداری ها را بــه آن مناطق نمی برند 
تــا محصوالت لبنی با حجم کمتــر را در جاده ها ببینیم؟ چرا وزرای 
کشاورزی و نیرو یک بار هم که شده به این مهم توجه نمی کنند؟ به 
شــرایط موجود مزارع و باغات و محصوالت تولیدی نگاه کنند و بر 
ایده باطلی که قصد آن ویرانی کشاورزی کشور است، اصرار نورزند. 
افغانســتان با حذف قواعد و مقررات مربوط بــه صادرات زعفران، 
بــازار پرمصرف این محصول را از آن خود کــرده و ما هنوز اندرخم 
یک کوچه ایم که مقررات مربوط به صادرات زعفران را متناســب با 
شرایط روز بکنیم یا نه؟ وقتی مقررات دست وپاگیر پیش  پای کشاورز 
است، دست واسطه ها و قاچاقچی ها گره گشاست. زعفران فله ایران 
به آن  سوی مرزها قاچاق می شود و به نام زعفران افغانستان روانه 
بازار مصرف می شود. آقایان وزرا، خدایی هم هست، یوم الحسابی هم 
هســت. به گفته میرزارضا کرمانی گله های گوسفند شما، مرتع الزم 
دارند که چرا کنند، شیرشــان زیاد شود، هم به بچه های خود بدهند و 
هم شما بدوشید؛ اما این گله می رود که در مقررات دست وپاگیر شما 
از نفس بیفتد. اگر سررشــته ای از کشاورزی دارید، صدای امثال من را 
بشنوید، و اال فردا ضرباهنگ قابلمه های خالی، خواب شما مرکزنشینان 

کاخ نشین را آشفته خواهد کرد.
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به این جمالت دقت کنید:
«عدم رقابتی بودن، تولید پایین و ساختارهای مدیریتی و اقتصادی 

مهم ترین مشکالت صنعت خودروسازی در کشور است».
«دولت نباید بنگاه داری کند، نباید مدیران شــرکت های خودروساز 
را ما انتخاب کنیم بلکه خود سهامداران باید مدیران را انتخاب کنند».
«به عنوان وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم، ممنوعیت 
واردات در پایــان اردیبهشــت ماه تمدید نخواهد شــد، بلکه واردات 

خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید».
«امروز خودروساز پول قطعه ساز را دیر می دهد، بنابراین نمی تواند 

روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد».
«با واگذاری ســهام این دو خودروساز بخش عمده ای از مشکالت 

مربوط به مافیا رفع می شود».
«مافیای خودرو وجود دارد، اما در جا هایی که شاید با تصور مردم 
متفاوت باشد یعنی ما شبکه هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی دهد 

که اتفاقات خوبی بیفتد».
«بنگاه داری دولت آفت زاست».

«شفافیت جریان کاال از واردات قطعه و مواد اولیه تا ساخت قطعه 
و تحویل آن به خودروســاز یکی از مهم ترین برنامه های وزارت صمت 

است که سامانه جامع تجارت در این زمینه راه اندازی شده است».
اینهــا نمونه و عصاره ای از مواضــع وزیر صنعت، معدن و تجارت 

درخصــوص وضعیت موجود خودروســازان و توصیــف برنامه های 
تحولی این وزارتخانه برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. جمالتی 
که وجه مشــترک تمامی آنهــا را می توان در تقابل جــدی با مافیای 
این صنعت عنوان کــرد. مافیایی که به تعبیر ســیدرضا فاطمی امین 
در بخش های پنهــان مرتبط با این صنعت راهبردی و حســاس طی 
ســال های سال، جا خوش کرده اســت و از دیدگاه نگارنده مهم ترین و 
اثرگذارترین برنامه های تقابلی چندین دهه فعالیت های مافیایی شان را 
در پروژه های تحولی وزارت صمت تحلیل می کنند. هجمه های گسترده 
و پوشــش ویژه محتواهای تخریبی علیــه وزارت صمت، ممانعت از 
اطالع رســانی حداقلی فعالیت های مثبت، بهبودخــواه و تحول گرا و 
همچنین انحصــار و محدودیت عملکرد این وزارتخانه در بخش های 
متعدد و گســترده صنعتی، معدنی و تجاری در حــوزه خودرو، ایجاد 
مانع در مســیر اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی و تحریک 
جوامــع نخبگانــی در جهت تولید مــدام بحران و حاشــیه برای این 
وزارتخانه حســاس را می تــوان تکه های پازل بازی مافیایی دانســت 
که با پیشــرفت و تکمیــل پروژه های تحولــی وزارت صمت در حوزه 
خودروســازی، منافع بســیار فردی، گروهی و محفلی خود را از دست 
رفته و در مسیر نابودی ارزیابی می کنند. با نگاهی گذرا به محتوای این 
برنامه های تحولی، می توان توجه و تمرکز مبتنی بر آسیب شناسی های 
علمی و کارشناسی، جامعیت و البته الگوپذیری از سیاست گذاری ها و 
تجربه های موفق و به روز دنیــا در حوزه های مختلف را دریافت کرد. 
این پروژه ها برای رفع کاســتی ها و تبدیــل چالش های این صنعت به 
فرصت های ملموس با هدف «اصالح ساختار، توسعه همکاری های 
بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت های 
بین المللی»، تعریف و تدوین شــده اســت. بر اساس برنامه ریزی های 
وزارت صمت، صنعت خودرو در ســال ۱۴۰۴ باید صنعتی رقابت پذیر، 

توســعه یافته، دارای رشــد نســبی پایدار و در مسیر کســب بازارهای 
منطقه» باشد و با انجام اصالحات ساختاری در روابط بین خودروساز 
و قطعه ســاز، انتظار می رود در سال ۱۴۰۱ شــرکت های خودروساز از 
وضعیت زیان دهی خارج شــوند. هرچند ۹ پــروژه تحولی در بخش 
خودروســازی در ســطح حاکمیتی طراحی شــده اند، اما دستیابی به 
اهداف ترسیم شده توســط عوامل و ظرفیت های موجود این صنعت 
(شامل شرکت های خودروسازی، قطعه سازی و...) محقق می شود؛ به 
شکلی که این پروژه ها نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه های تحولی و 

فعالیت های کسب وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت.
اصالح ســاختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو: این پروژه با هدف 
کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره وری بنگاه های تولیدی و ایجاد 
شــفافیت در نظام مالکیت بنگاه ها تنظیم شــده و در راستای آن باید 
اموال، امالک و ســایر دارایی های غیرمولد شــرکت های خودروســاز 
شناســایی و واگذار شــده و از همه مهم تر ســاختار خود سهامداری 

شرکت ها اصالح شود.
اصالح ساختار زنجیره تأمین خودرو: بهبود تصویر صنعت خودرو 
در اذهان عمومی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار در فروش و صادرات 
محصوالت تولیدی اســت. باید محورهای انتقــادی افکار عمومی و 
نخبگانی از صنعت خودرو شناســایی شده و برای پاسخ گویی به این 

انتقادها و چالش های مطرح شده برنامه ریزی شود.
راه اندازی فرایند نوســازی ناوگان: فرایند نوسازی ناوگان فرسوده 
شامل حمل ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع 
مالی حاصل از ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور است و به کاهش آالیندگی و صرفه جویی در مصرف 

سوخت کشور کمک می کند.
ارتقــای خدمات پس از فــروش و حمایــت از مصرف کنندگان: 

مشــتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش در توسعه محصول و 
رونق بازار خودرو نقش دارند. برای ارتقای رضایت مشتریان و اصالح 
تصویر ذهنی مصرف کنندگان نســبت به این صنعت باید شــیوه های 

فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصالح شود.
بسترســازی و گســترش فناوری های نوین در حوزه حمل ونقل: 
شکاف نوآوری و فناوران موجود در صنعت خودروی داخلی از آنچه 
در دنیا اتفاق می افتد، استفاده از پنجره های فرصت را ضروری می کند. 
با توجه به هدف گذاری خودروســازان جهانی برای تولید خودروهای 
برقی، باید تجهیزات و زیرســاخت های مورد نیاز برای توســعه تولید 

خودروهای برقی در کشور ساماندهی و برنامه ریزی شود.
گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها: برای مثبت شدن 
تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصوالت در سایت های مستقر در 
سایر کشورها افزایش یابد و به  موازات آن جهت ایجاد نمایندگی های 
فروش و توســعه سایر شــیوه های عرضه و انعقاد موافقت نامه های 
تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین به منظور استفاده بهینه از 
زیرساخت های موجود در امر صادرات باید تیراژ محصوالت صادراتی 
در هریک از خودروســازی ها افزایش یابد و در پیمان های منطقه ای و 

بین المللی حضور فعال داشت.
اصالح ساختار مالی و سهام داری شرکت های خودروساز: کاهش 
قیمــت تمام شــده و افزایش بهــره وری بنگاه های تولیــدی و ایجاد 
شــفافیت در نظام مالکیــت بنگاه ها به همراه شناســایی و واگذاری 
اموال، امالک و ســایر دارایی های غیرمولد شــرکت های خودروساز و 
اصالح ســاختار خود سهامداری شرکت ها از مهم ترین مسائل مرتبط 

با این حوزه است.
تبیین قابلیت ها و دســتاوردهای صنعت خودرو: جلب مشارکت 
خبرگان برای شــناخت صنعت خودرو و بازســازی افــکار عمومی، 

اطالع رســانی مســتمر از اقدامات انجام گرفته برای رفــع نواقص و 
توســعه فعالیت های تولیــدی و ارتقای کیفیــت و افزایش رضایت 

مشتریان صورت می پذیرد.
بازنگری قواعد صنعت خودرو: برای ساماندهی و امکان پذیرشدن 
برنامه ریــزی تولید در صنعت خودرو باید قواعــد و ضوابط حاکم بر 
صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط زیست، سوخت، 
واردات و... بازبینی، آسیب شناسی و در تعامل با نهادهای ذی مدخل 

اصالح شود. 
نکته بســیار مهم لــزوم همراهی تمامی نهادها و دســتگاه های 
اثرگــذار بــا وزارت صنعــت، معدن و تجارت در مســیر اجــرای این 
پروژه هــای تحولی به ویژه با وجود ســنگ اندازی های متعدد مافیای 
خودروســازی کشــور اســت. پروژه هایی که می تواند در کنار اجرای 
طرح های مجلس شــورای اسالمی مانند تنظیم گری از طریق واردات 
هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را احیا کرده و این 
صنعت را همراه با ظرفیت های انسانی و نخبگان گسترده این حوزه در 
جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان 
یک صنعت پیشــرو و سالم معرفی کند؛ به ویژه که تحقق وعده هایی 
نظیر تثبیت و تنظیــم بازار محصوالت پایه، افزایش قابل توجه حجم 
صادرات غیرنفتی کشــور در ســال ۱۴۰۰و همچنین حذف امضاهای 
طالیی از فرایندهای وزارت صمت، نوید تحقق اهداف و به ثمرنشستن 
برنامه هــا و پروژه های تحولی در ســایر بخش ها مانند بخش خودرو 
را می دهد. مجلس شــورای اســالمی در این راســتا می تواند ضمن 
اجــرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشــاوران امین و قابل اعتماد 
مدیران دســتگاه های اجرائی، با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و 
قابل راستی آزمایی فنی و کارشناسی، اجرای پروژه ها و تحقق اهداف 

مدنظر را تسریع کند.

در ایــن دوران گرایش هــای داللی و رشــد ضدتولیدی 
افزایــش یافت... از لحاظ رشــد اقتصــادی نیز باید 
گفت در دوره هشت ســاله ۱۳۶۸-۱۳۷۲ علی رغم افزایــش د رخور توجه درآمد 
نفتی نســبت به قبل از انقالب، متوســط رشــد تولیــد ناخالص ملی نســبت به 
دوره هشت ســاله ۱۳۴۲-۱۳۴۹ حدود پنج درصد و نســبت به دوره هشت ســاله 
۱۳۵۰- ۱۳۵۷ حدود ۲٫۱ درصد کاهش داشــت». باز اینجا هم تأکیدم بر رشــد و 
بالیدن رانت خواران و دالالن است. دولت خاتمی با تدوین برنامه توسعه سوم گام 
جدیدی در اصالحات بازاری به ویژه خصوصی سازی و قوانین ضدتراست برداشت. 
دولت درصدد تحقق توســعه پایدار بود و موفقیت های بسیاری در اجرای برنامه 
سوم به دست آورد اما در نهایت به اهداف اساسی خود نرسید؛ «خاتمی کمی قبل 
از پایان دوره هشت ساله ریاست جمهوری اش، تداوم پرداخت یارانه ها را بزرگ ترین 
شکســت دوره خود دانســت... از لحاظ شــاخص های رفاهی، گو اینکه در سایه 
افزایش قیمت نفت و رونق نســبی اقتصاد درآمد سرانه افزایش یافت اما در پایان 
این دوره بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود ۵۰ درصد جمعیت 
روستایی و ۲۰ درصد جمعیت شهری زیر خط فقر نسبی قرار داشتند. از نظر توزیع 
درآمد نیز ارقام بانک جهانی نشان می داد که ۱۰ درصد ثروتمندترین ها ۳۷ درصد 
درآمد ملی را تحصیل و هزینه می کردند». با تأکید بر ۲۰ درصد جمعیت شــهری 
و ۵۰ درصــد جمعیت روســتایی زیر خط فقر شــرایط بــرای روی کارآمدن دولت 

پوپولیستی احمدی نژاد مهیا شد.
 دولت نهم و دهم بعد از روی  کار  آمدن چنان آشــکارا دســت به تخریب توسعه 

اقتصادی زد که بحث درباره نتایج و عملکرد آن از حوصله این یادداشــت خارج 
اســت. انحالل سازمان برنامه وبودجه بیانگر رویکرد اقتصادی این دولت است که 
پیش از آن با سرپیچی از برنامه چهارم توسعه کلید خورده بود: «اما برنامه چهارم 
که در دولت خاتمی تدوین شــده بود و دولت احمدی نژاد علی رغم مخالفتش با 
آن مجبور به اجرای آن بود، از دســتیابی به بسیاری از اهداف خود بازماند. از آنجا 
که دولت به جز ســال اول برنامه در سال های بعد گزارشی از عملکرد برنامه ارائه 
نداد، مجلس مجبور شــد هیئتی را مأمور تحقیــق و تفحص از عملکرد دولت در 

اجرای برنامه چهارم نماید».
دولت احمدی نژاد بهشت رانت خواران تازه به دوران رسیده بود. اینک با توصیف 
این شــرایط باید دید دولت ســیزدهم در کجای کار قرار دارد؛ آن هم دولتی که در 
دوره چهارســاله اول کارش با اعتراضات مردمی روبه رو شــده اســت. دولتی که 
ثمره یکدســتی اســت اما در برابر مردم تنها مانده است. در شــرایط کنونی آنان 
که از دولت ســیزدهم منتفع نمی شــوند، هیچ کاری از دستشــان برنمی آید و هر 
اقدام آنان چه بســا کار را خراب تر هم بکند. دولت سیزدهم در وضعیت بغرنجی 
قرار دارد. پرســش اساسی این اســت آیا دولت ها از جمله دولت سیزدهم در تله 
رانت خــواران گیــر افتاده اند و بیش از آنکه پاســخ گوی برنامه های خود باشــند، 

پاسخ گوی زیاده خواهی آنان هستند؟
 * براى نوشتن این یادداشت از کتاب «دولت و توسعه اقتصادى: اقتصاد سیاسى 
توســعه در ایران و دولت هاى توســعه گرا»، دکتر محمدتقى دلفروز، نشر آگاه 

استفاده کرده ام.

دولت  در تله رانت خواران؟
ادامه از صفحه اول

سنگ اندازی مافیای خودرو  در مسیر اجرای برنامه های تحولی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
مجتبی توانگر 


