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محمودی با تأکید بر بازسازي اقتصادي دوم پس از تحریمها

اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ

نفت ۳۰دالری در عراق

اغمای تحزب در ایران ۱۱ساله شد

بیشترین زمینهای کشت ارگانیک
در جزایر فالکلند

رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎرى
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

شــکوفه حبیــبزاده :میگوید:
»بــرای ناخدایــی که بــه بندر
مقصد نمیاندیشــد ،هیچ بادی
موافق نیســت« .این جمله را در
اهمیــت مشــخصبودن هدف
و متعهدبــودن بــه آن میگوید.
اگرچه بــه گفته او ،چشــمانداز
 ۱۴۰۴که بهعنوان هدف توســعه
ایران تعریف شده ،گویی چندان
تبدیل به یک فهم و تعهد مشترک
نشده و به نظر میرسد بیشتر روی
کاغذ تدوین شــده و دولتهای
مختلف و گروههای سیاســی که
با عقبه سیاسی متفاوت روی کار
میآیند ،دغدغهها و فهم خاص
خودشــان را دارند و کســی دل
در گرو چشــمانداز ندارد .وحید
محمودی ،اقتصــاددان و عضو
هیأت علمی دانشــگاه تهران که
تخصــص اصلياش »توســعه«
است ،در گفتوگویش با »شرق«
از ضرورت بازســازی اقتصادی
در پســاتحریم میگوید .امری که بهعنوان بازسازی
اقتصــادی دوم پــس از تحریمها ،که بیشــباهت
بــه دوران جنــگ تحمیلی نبــود ،حیاتــی به نظر
میرســد .محمودی معتقد اســت» :با محرومیتها
و محدودیتهایــی که بر ما رفتــه و میراث تخریبی
هشتســاله دولتهای نهم و دهم ،کــه بهمراتب
از جنگ هشتســاله تحمیلی بیشــتر بــوده ،عمال
زیرســاختهای جامعه ما حالت کلنگی پیدا کرده و
نیازمند بازسازی دوباره است«.
 به عقیده شما برای دســتیابی به توسعه ،به
اجماع سیاسی و اتفاق نظر نیاز داریم؟
توســعه مرهــون یک تفکــر و تــالش جمعی
اســت ،یعنی بایــد مجموعه ذینفعــان اجتماعی
و صاحبنظــران ،دولتمردان ،اندیشــمندان و دیگر
کسانی که میتوانند تأثیرگذار باشند و درنهایت توده
مردم در فرایند توســعه ایفــای نقش کنند .دولت و
ملــت در گام اول باید به یک اجماع فکری برســند
کــه اصال میخواهند توســعه پیدا کنند یــا نه؟ این
خواســتن را باید در مرحله عمل و خود را نسبت به
اهداف توسعه ملتزم نشان دهند .برای ناخدایی که
به بندر مقصد نمیاندیشد هیچ بادی موافق نیست.
اگر هدفمان مشــخص نباشــد و به هدفمان متعهد
نباشــیم ،نمیتوانیم ابزار رسیدن به آن هدف را هم
مهیا کنیم .الجرم هر هدفی ،اســتراتژیها ،ابزارها و
برنامهریزیهای عملیاتی خــاص خود را میطلبد.
در افق برنامهریزی بلندمدت ،چشــمانداز ۲۰ســاله
تعیین شــده است که در ســال  ۱۴۰۴میخواهیم به
کجا برســیم و کشــور ما به لحاظ توسعهای در چه
موقعیــت و مختصاتی قــرار گرفته باشــد .این یک
پیمان و الزام اســت که هم گروههای سیاسی و هم
ســایر ذینفعان اجتماعی و توسعهای نسبت به این
چشمانداز ۲۰ساله تعهد داشته باشند .زمانی ممکن
اســت در تصویب یک قانون تعدادی مخالف باشند
ولی تا مرحلهای که به صورت طرح و الیحه اســت،
یــا تصویب قانونی نشــده ،باب مخالفت باز اســت
امــا وقتی به قانون تبدیل شــد ،آن هــم قانونی که
افق توسعه کشور را نشــان میدهد ،با وجود اینکه
همیشه جای نقد باقی است اما تعهد به اجرای آن،
وظیفه همه ذینفعان و گروههای سیاســی اســت.
برنامه توســعه که تدوین شــده ،به گونهای نیست
که منافع یک گروه سیاســی را تأمین یا تضعیف کند،
امــا وقتی در مرحله عمل قــرار میگیریم گویی این
چشــمانداز ۲۰ساله توسعه چندان برای ما تبدیل به
فهم و تعهد مشــترک نشده اســت .به نظر میرسد
چشــمانداز ۲۰ســاله بیشــتر روی کاغذ تدوین شده
و دولتهــای مختلــف و گروههای سیاســی که با
عقبه سیاســی متفــاوت روی کار میآیند ،دغدغهها
و فهم خاص خودشــان را دارند و کســی دل در گرو
چشمانداز ندارد.
 چــرا چنین نگاهــی بین گروههــای مختلف
سیاسی در کشور وجود دارد؟
این مســئله به مقولــه تعهد و نــگاه طیفهای
مختلــف بازمیگــردد .اینکــه یک گروه سیاســی یا
جمعیتی کــه به قدرت میرســد ،وظیفــه خود را
حفظ قــدرت تعریف کند و بنا را بــر این بگذارد که
عملکردی داشــته باشــد که در دور بعد بتواند روی
قدرت بمانــد و منویات و تفکرات سیاســی خود را
جلو ببرد یا وظیفه دارد قوانین باالدســتی را در نظر
داشته و به برنامههای بلندمدت توسعه ملتزم باشد
و سعی کند به آن اهداف برسد .باید دید نگاه گروهها
کدام است .بخشی از حاکمیت ما انتصابی و بخشی
انتخابی اســت .اگر بــه بخشهــای انتخابی مانند
مجلــس نگاه کنیم ،درمییابیــم وقتی این بخشها
روی کار میآینــد ،چارچــوب فکری خــاص خود را
دارند و بنا به شــرایط و مســیرهایی که در انتخاب و
فیلترینگ وجود دارد ،عمل میکنند .سند چشمانداز
۲۰ساله توســعه که چهار برنامه پنجســاله را دربر
میگیرد ،از ابتدای برنامه چهارم آغاز شد و اکنون نیز
در آســتانه اتمام برنامه پنجم هستیم .در حقیقت از
چهار برنامه توســعه که چشمانداز ۲۰ساله را شکل
میدهــد ،نیمــی از آن در حال اتمام اســت .در این
مدت ،در حوزه نهاد تقنینی یک تفکر سیاســی حاکم

مســند قدرت قرار میگیرد ،باید
منتظم به قانون و اخالق باشــد
و گروههای سیاسی ذینفع هم
بایــد این حریــم را رعایت کنند.
هر گروه سیاســی که از قانون و
اخالق تخطی کنــد ،درحقیقت
از اصــول حرکــت روبهرشــد و
توســعه جامعه تخطــی کرده
اســت .از طرفی الگوی توسعه
در کشور بنا به سیاستگذاریها
و چشــمانداز برنامــه توســعه
شــکل میگیرد .بهنوعی حیطه
و چارچوب الگوی توسعه را در
آن تعریف میکنیم که خواهان
چه توســعه و با چه مختصاتی
هستیم و میخواهیم چطور به
آن دســت پیدا کنیم .بنابراین در
قالــب برنامهها ،سیاســتها و
اصول کالن ،چارچــوب الگوی
توسعه ملی مشخص میشود.
فرض بر این است که چارچوب
الگوی توسعه ملی را مشخص
کردهایــم .بنابرایــن رقابــت باید حــول این صورت
بگیرد که کدامیک از گروههای سیاســی ،برنامهها و
استراتژی بهتری دارند که بتوانند اهداف چشمانداز
۲۰ســاله توســعه را محقق کنند تا مردم بر اساس
برنامههای گروهها ،دســت به انتخاب بزنند .بنابراین
ایــن همگرایــی و تعهد را یــک ،روی رعایت اصول
توســعه ،دو ،روی چارچوب الگوی توســعه ملی و
ســه ،روی رعایت قاعده بازی و رقابت نیاز داریم که
بتوانیم در مســیر توســعه حرکت کنیم .توسعه یک
شایستگی و اراده اســت که همه آحاد ملت باید به
آن دست پیدا کنند .جلوههای این اراده در گروههای
روشــنفکر ،صاحبمنصب و فعــال در عرصههای
اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصادی باید دیده شــود که
انتظار تحققبخشیدن به آن میرود.
 بنا بر سخنان شــما ،چون اعتقادی به توسعه
وجود ندارد ،اجماع سیاسی در راه رسیدن به آن
در پیش گرفته نمیشود؟
این یک وجه غالب اســت .به عبارتــی وقتی اعتقاد
وجود نداشــته باشــد یا ضعیــف باشــد ،طبیعتا در
این مســیر هم گامی برداشته نمیشــود .نکته دیگر
اینکه ممکن اســت شــما از نظر نظری و نگاه اولیه،
چشمانداز توســعه ۲۰ســاله را قبول داشته باشید،
ولی مهم این اســت که آن گروه سیاســی وقتی پای
انتخــاب و منافــع ملی و حزبی به میــان میآید اگر
به چشــمانداز ۲۰ســاله متعهد باشــد ،حاضر است
از منافــع خودش بگــذرد اما منافع ملــی را قربانی
مصالح گروهی یا جناحی خودش نکند .اینجاســت
که این تعهد در گروههای سیاسی کمرنگ و احساس
میشود این تعهد ضعیف است .وگرنه اگر این تعهد
ضعیف نباشــد ،وقتی یک دولتمــرد روی کار میآید
و ذیصــالح اســت و میتواند برنامههای توســعه
ســازمان را جلو ببرد ،میبینیم چون با تفکر سیاسی
و حزبــی برخی همخوان نیســت ،بهراحتی قیچی و
کنار گذاشته میشود .اینجاست که گروههای سیاسی
بهراحتی از حریم اخالق میگذرند و اجازه نمیدهند
کســانی که با تفکر باندی و جناحــی آنها همخوان
نیســتند ،در حوزه قدرت حضور داشته باشند .وقتی
چنین فضایی وجود داشــته باشــد و کسانی که اهل
برنامهریزی و اجرا باشــند و توان پیشــبرد جامعه را
داشته باشــند را یکی یکی از گردونه سیاست خارج
کنیم ،نشانگر این است که ما روی پلتفرم توسعه قرار
نداریم .این در حالی اســت که در کشــور پیشرفتهای
مانند انگلستان چنین اتفاقاتی نمیافتد .وقتی اواخر
دهه  ۱۹۹۰بحران ســوخت پیش آمده بود ،تونی بلر
نخستوزیر بود و ویلیام هیک که بعدها نخستوزیر
شــد ،دبیرکل حزب رقیب بود .این دو بهشــدت برای
انتخابــات بعدی با هم رقابت و یکدیگر را بهشــدت
نقد میکردند و بحثهای زیادی با هم داشتند .وقتی
بحران ســوخت اتفاق افتاد و کامیونداران اعتصاب
کردند ،حدود ســه ،چهار روز سوخت در سطح شهر
توزیع نمیشــد .یکباره در جامعه فروپاشی به وجود
آمد؛ به گونــهای که فقط آمبوالنسها و خودروهای
ضروری میتوانســتند از سوخت اســتفاده کنند .این
مســئله چند روز ادامه داشت .اســتمرار این بحران
میتوانست به منافع ملی کشــور ،ضربه جدی وارد
کنــد .در آن زمان در انگلســتان تحصیل میکردم و
شــاهد بودم که حزب رقیب محافظهکار پشت حزب
کارگــر به رهبری تونی بلر آمــد و کمک کردند از این
بحران عبــور کنند ،چون پای منافع ملی در میان بود
و اهداف ملی شــوخیبردار نیست و همه گروههای
سیاســی وظیفه دارند بــه آن پایبند باشــند و بر این
قاعــده حرکت کنند و اگر جایــی منافع ملی به خطر
میافتد ،رقابت باید تبدیل به رفاقت شود .اما در ایران
ما ،میان گروههای سیاســی ،ضعف تسامح و تساهل
موج میزند و درک نســبت بــه منافع ملی و رعایت
قاعده بازی بسیار ضعیف اســت .از این بحرانها در
کشــورمان خیلی پیش آمده اما کمتر سعی کردهایم
بــا محوریت منافع ملی مســائل را حل کنیم .نمونه
آن قضیه هستهای اســت .گاهی این مخالفتها در
زمینه کارشناسی و فنی است که قابلاحترام است اما
اگر خارج از آن باشــد ،نشان میدهد که هدف ،بیشتر
تخریب رقیب است.
ادامه در صفحه ۱۵
ﻋﮑﺲ :آﯾﺪﯾﻦ رﻫﺒﺮ

 در هفتــهای کــه گذشــت ،قیمتهــای نفت با
افزایش موقتی ناشــی از حمالت تروریســتی پاریس
مواجه شــدند ولی این افزایــش در مدت کوتاهی از
بین رفت و قیمتها به روند نزولی خود ادامه دادند.
نکتــه مهم و قابلتوجه کاهش ســبد نفتی اوپک به
زیر  ۴۰دالر بود که این رقم از ســال  ۲۰۰۴بیســابقه
است ،وجود مازاد عرضه در بازار ،عدم کاهش تولید
عربستان و ارائه تخفیفات توسط برخی تولیدکنندگان
عضو اوپک ،دالیل اصلی ایــن کاهش قیمت عنوان
شده است.
قیمت نفت
»نفت برنــت دریــای شــمال« ) (Brentدر روز
جمعه  ۲۰نوامبر به ۴۴دالرو  ۱۸ســنت رسید که ۱۲
ســنت از هفته قبل رشد نشان میدهد .این در حالی
اســت که »نفت وســتتگزاس اینترمدیت آمریکا«
) (WTIدر پایان این هفته نسبت به هفته قبل ،حدود
یک دالر کاهش یافت و ۴۰دالرو  ۵۴ســنت معامله
شــد .الزم به ذکر اســت در روز دوشــنبه  ۱۷نوامبر،
به دلیل فشــارهای روانی ناشــی از حمالت پاریس
و حمالت هوایی فرانســه در پاســخ بــه این حادثه،
قیمتهــای نفت اندکی افزایــش یافتند اما به دلیل
وجود مازاد عرضه در بــازار ،این افزایش در روزهای
بعد خنثی شد.
سبد نفتی اوپک
بر اساس گزارش وبسایت رسمی اوپک ،قیمت
ســبد نفتی این ســازمان در این هفته به زیر  ۴۰دالر
رسید که نهتنها کمترین رقم برای سال جاری میالدی
بلکــه پایینتریــن رقم از ســال  ۲۰۰۴اســت .در روز
پنجشنبه  ۱۹نوامبر در سطح ۳۸دالرو  ۴سنت ایستاد
که نسبت به پایان هفته گذشته حدود دو دالر کاهش
نشــان میدهد .صدوشصتوهشــتمین اجالس این
سازمان روز چهارم دسامبر در وین برگزار خواهد شد
و ممکن است درخصوص شرایط جدید بازار تصمیم
جدیدی اتخاذ شود.
رقابتهای بازاری
به گــزارش یورونیوز ،درحالحاضر رقابت در بازار
جهانی نفت بهقدری شــدت یافته که تولیدکنندگان
اوپکی برای حفظ ســهم خود از بــازار نفت در حال
ارائه تخفیفات خاص هستند .بنا بر این گزارش ،کشور
عراق درحالحاضر بخشــی از نفــت تولیدی خود را
با قیمت  ۳۰دالر در هر بشــکه عرضه میکند .عراق
در ســال جاری میالدی تولید نفت خود را  ۵۰۰هزار
بشکه در روز افزایش داده که نسبت به سال گذشته
 ۱۳درصد رشد نشان میدهد.
رشد ذخایر انباشتشده به  ۳میلیارد
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی اشــاره کــرد با
پرشدن ســایتهای ذخیرهســازی نفت در خشکی،
تولیدکنندگان به ســراغ نفتکشها رفتهاند ،از اینرو،
دهها میلیون بشــکه نفت بدون مشتری ذخیره شده
است .همچنین به گزارش آژانس بینالمللی انرژی،
نفت ذخیرهشــده در ســطح جهان به ســه میلیارد
بشــکه رســیده که این امــر میتواند یکــی از دالیل
پایینماندن قیمت باشد.
قیمت گاز طبیعی
در هفته گذشــته قیمتهای گاز طبیعی به روند
نزولی خود از ابتدای ســال جاری میالدی ادامه داد.
قیمت اســپات هنریهــاب ) (Henry Hubبهعنوان
شاخصی برای قیمت فروش لحظهای گاز طبیعی در
آمریکا ،از دودالرو  ۱۹ســنت در پایان هفته گذشته به
دودالرو دو سنت به ازای هر میلیون بیتییو یا واحد
گرمایی انگلیسی ) (MMBtuدر جمعه بیستم نوامبر
کاهش پیدا کرد .در بازار اروپا نیز این شاخص دودالرو
 ۳۲ســنت بود که نســبت به هفته قبل شش سنت
رشد نشــان میدهد .این در حالی اســت که در بازار
آسیای شمالشرقی ،قیمت تک محموله گاز طبیعی
با افزایش  ۳۵ســنتی به  ۷دالر و  ۴۵ســنت به ازای
هرمیلیون بیتییو رسید .اگرچه قیمت نفت بیش از
یک سال است که پلههای سقوط را طی میکند و گاز
نیز در برخی مناطــق کاهش قیمت را تجربه میکند
امــا نکتــه مهم درخصوص بــازار گاز این اســت که
نمیتوان قیمتهــای گاز طبیعی در نقاط مختلف را
با هم مقایسه کرد زیرا قیمتهای گاز منطقهای است
که ممکن اســت در هر منطقه ،قیمت خاص خود را
داشته باشد .درحقیقت قیمت گاز طبیعی مانند نفت،
قابلتحلیل و تعمیم به همه نقاط جهان نیست.
چهارمین اجالس کشورهای صادرکننده گاز
چهارمیــن نشســت هیــأت عالیرتبــه مجمــع
کشــورهای صادرکننده گاز ) (GECFروز جمعه ۲۹
آبان در تهران تشکیل شد .کشورهای الجزایر ،بولیوی،
مصر ،گینه استوایی ،ایران ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،روسیه،
ترینیداد و توباگو ،ونزوئال و امارات  ۱۲عضو اصلی این
مجمع جهانی به شــمار میروند .هلند ،نروژ ،عراق،
عمان و پــرو نیز اعضای ناظر در مجمع کشــورهای
صادرکننده گاز هســتند .این سازمان در سال  ۲۰۰۱در
تهران تشکیل شده و تالش برای افزایش قیمت گاز،
ایجاد هماهنگی در سیاستهای صادراتی کشورهای
عضــو و همچنیــن ارائه یک مــدل برای بــازار گاز،
ازجمله مهمترین اهدافی است که کشورهای عضو
این ســازمان دنبال میکنند .این کشورها  ٤۲درصد از
تولید گاز جهان ٦۷ ،درصد از ذخایر گازی جهان۳۸ ،
درصد از انتقال گاز با خط لوله و  ۸٥درصد از تجارت
گاز طبیعی مایعشده را در اختیار دارند.
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وقتی بــه کارکردهــا و اعمال افراد نــگاه میکنیم،
بوده و در حوزه دولت یا قوهمجریه ،هشت سال تفکر
میبینیــم خیلی از همین افــراد ،مانع اصلی تحزب
احمدینــژاد و دو ســال و اندی هــم تفکر روحانی
هستند و اصال اعتقادی به نظام حزبی ندارند .دولت
حاکم بوده اســت .دولتهای نهــم و دهم در طول
احمدینــژاد که البتــه صراحتا اعتقــادی به حزب
این هشت سال ،تعارضهای جدی با مجلس و البته
نداشت و اصال با تفکر حزبی بیگانه بود.
در بخشهایی نیز همنوایی داشــتهاند .معجونی از
 برنامههــای دولت یازدهــم را در این حوزه
شیدایی و نفرت! با رویکارآمدن دولت یازدهم هم،
چگونه ارزیابی میکنید؟
تفکر سیاســی دیگری روی کار آمــد که نگاه دیگری
در دو ســالی که دولت جدید روی کار آمده بنا به
را بــه موضــوع حکومــتداری و اداره جامعــه و
مالحظات و استراتژیهایی که داشتند ،تمرکز خود را
پیشبرد برنامههای توســعهای دنبال میکند .این در
روی سیاست خارجی گذاشتند ،درحالیکه معموال در
حالی اســت که در نظامهای سیاســی موفق جهان
حوزه سیاســی اولویت با حلوفصل مسائل در حوزه
در پیشــبرد برنامههای بلندمدت توســعه ،روی یک
داخلی است و ســپس تمرکز بر مسائل منطقهای و
پلتفرم مشــخص بین نهادهای مختلف تقســیم کار
پس از آن در ســطح جهانی .دولت فعلی برعکس
میشــود و با هماهنگی و همگرایــی جلو میروند.
شروع کرده و بر اساس مالحظات و تشخیص خود از
برای مثــال دولت در آلمان یا انگلســتان از مجرای
حوزه بینالملل آغاز به کار کرده و احتماال سپس به
انتخابــات و رقابت حزبــی روی کار میآید .برنامه،
مسائل منطقهای و بعد داخلی خواهد پرداخت .در
شــعارها و تفکرات اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی
دو سال گذشته دولت روی موضوع هستهای ،انرژی
احــزاب در حوزههای مختلف با جزئیات مشــخص
زیادی را صرف کرد که خوشــبختانه امروز ثمره دو
است.
سال تالش دولت در حوزه هستهای را میبینیم .اما
مــردم میدانند که هرکــدام از احزاب رقیب چه
شاید به دلیل همین اولویتبندی و تمرکز اندک روی
تفکراتــی دارنــد .درحقیقت احزاب شناســنامهدار
مســائل داخلی ،به اغمای هشتساله مقوله تحزب
هســتند و بر اســاس آن شناســنامه وارد انتخابات
هم استمرار بخشــیده شــد و اکنون وارد ۱۱سالگی
میشــوند و به این ترتیب دبیرکل یــا نماینده حزبی
خود میشــود .مطبوعات هم بهعنوان رکن چهارم
که اکثریت آرا را در پارلمان کســب میکند ،بهعنوان
دموکراســی وضعیت خاص خــود را دارد .بنابراین
نخســتوزیر یا صدراعظم انتخاب میشود .بنابراین
به نظر میرســد درحالحاضر هم خیلــی ورود به
پیونــد و هماهنگی بهتــری برای پیشــبرد برنامهها
این حوزهها صورت نمیگیرد که گروههای سیاســی
در این کشــورها وجود دارد .در کشــور ما داســتان
در قالب احزاب شــکل بگیرند و شناسنامهدار شوند
دیگری اســت و چون تفاوتها و تعارضهای جدی
و بــر اســاس شناســنامه برنامههای خــود را ارائه
بیــن مجموعههای انتخابــی و انتصابی و گروهها و
دهند و نســبتی بین اهداف ،برنامهها و شناســنامه
کانونهای قــدرت وجود دارد و هرکــدام وزنهای
گروههای سیاســی با چشمانداز
تأثیرگذار خود را دارند و بالطبع
توســعه ۲۰ســاله وجود داشته
منافع خاص و نگرشهای خود
گروههای سیاسی بهراحتی از
باشــد .برگردیم به بحث ســند
را دنبال میکننــد ،هماهنگی و
حریم اخالق میگذرند و اجازه
چشــمانداز؛ فرض بر این است
وحدت نظر و عمــل الزم برای
نمیدهند کسانی که با تفکر باندی
که هــر برنامه پنجســاله و هر
دســتیابی و انطباق برنامههای
و جناحی آنها همخوان نیستند ،در
دولتــی کــه مقــارن آن روی
توسعه وجود ندارد.
حوزه قدرت حضور داشته باشند.
کار میآیــد ،بخشــی از برنامه
برای مثال میدانیم که اولین
چشمانداز بیستساله توسعه
۲۰ســاله و درواقع پازل مربوط
سال چشمانداز ۲۰ساله توسعه
تبدیل به فهم و تعهد مشترک نشده
دولت احمدينژاد با تفکر حزبي
به خــود را پیش میبــرد تا به
با برنامه چهارم شــروع شد .با
بیگانه بود
توالی ،پازلهای سند چشمانداز
اینکــه ایــن برنامه یــک برنامه
فساد و تبعیض باعث گسترش
مرحله به مرحله شکل بگیرد تا
اجماعــی حکومــت بــود و نه
فقر میشود
نهایتا به هدف ســند چشمانداز
صرفا دولت و مسیر قانونی خود
برســیم .اما همانطور که گفتم
را نیز طی کرد و نهایتا تبدیل به
درمجموع از اصل توســعه غافل هستیم و در عمل
قانون شــد و بالطبع همه دســتگاهها و سازمانها و
هم نشان داده شده که چشــمانداز ۲۰ساله توسعه
مجموعههــای اداری حکومت موظــف به اجرای
خیلی مورداهتمام نیست و اگر با این چارچوب جلو
آن بودنــد و مهمتریــن مســئولیت هــم در اجرای
برویم ،بعید اســت که بتوانیــم آن اهداف را محقق
برنامههــای توســعه متوجه رئیسجمهور اســت،
کنیم؛ مگر اینکه دولت جدید در برنامههای رســیدن
احمدینژاد این برنامه را نه تغییر داد و نه اجرا کرد.
به چشمانداز در قالب برنامه ششم بازنگری کند .در
ایشــان برنامههای خاص خودش را داشت .کجای
کنار آن دولت باید در برنامه ششــم تحلیل شــکاف
برنامه چهارم توسعه بحث یارانهها ،سهام عدالت،
کند تا مشــخص شــود در حوزههای مختلف چقدر
بنگاههــای زودبازده و مســکن مهــر را میبینید؟ یا
با چشــمانداز فاصله داریم و چه بازنگریهایی باید
بحثهای تنشزایــی که منجر به این همه گرفتاری
صــورت دهیــم که بتوانیــم به آن اهداف برســیم.
در عرصه بینالملل شــد و آنقدر چالش ایجاد کرد
بهخصــوص اینکــه به شــرایط پســاتحریم نزدیک
که اکنون دیگــر نمیتوانیم به ابتدای برنامه چهارم
میشــویم و با بحرانهای دیگــری چون بحران آب
برگردیم .دنیا و رقبای ما در منطقه منتظر نماندند که
و زیســتمحیطی نیز مواجه هستیم و باید در برنامه
ما همگام با آنها جلو برویم .آنها بر اساس برنامهها
ششــم با توجه به این مالحظات ،بازنگریهای الزم
و قاعده بازی کــه در حوزه خاورمیانه وجود دارد ،از
را در برنامههای توســعه برای دسترسی به اهداف
ما جلوتر هســتند و درحالیکه میخواســتیم طبق
چشــمانداز در پیــش گیریم و چهبســا الزم باشــد
سند چشمانداز ۲۰ســاله ،رتبه اول منطقه را داشته
بازنگری در خود چشمانداز هم صورت بگیرد.
باشــیم ،عقب افتادیم و با رقبایمان فاصله فاحشی
 چطــور میتوانیــم ایــن اجمــاع سیاســی
داریم.
مورداشاره را ایجاد کنیم؟
دلیلش این اســت که همگرایی و وحدت نسبت
وقتــی بحــث از اجمــاع و همگرایی سیاســی
به هدف توســعه در کشــور وجود نــدارد .واقعیت
روی توســعه میشــود ،نباید خلط مبحث صورت
این اســت که عمل ما نشان ميدهد سند چشمانداز
گیرد .همگرایی و اتحاد برای دســتیابی به توســعه
۲۰ســاله کاغذپارهای بیش نیســت! اساســا بخش
همهجانبه به این معنی نیســت که همه گروههای
قابلمالحظــهای از گروههای سیاســی که صاحب
سیاســی و حکومتــی باید حرف واحــد و نظر واحد
قدرت و ذینفوذ هســتند خیلی معتقد به توســعه
داشــته باشــند .بحث این اســت که همــه آنها به
نیســتند .فقط دنبال این هســتند که قدرت سیاسی
قانونمندی و اصول توســعه ،ملتزم و متعهد باشند.
خود را حفظ کنند .ممکن اســت در بیان هم بگویند
دستیابی به توســعه اصولی دارد .اصول توسعه با
که دغدغه توسعه دارند اما شــما باور نکنید .وقتی
الگوی توسعه متفاوت است .اصول توسعه تعریف
پــای صحبــت افراد وابســته بــه گروههــای چپ،
شــده اســت و خاص کشــور ما هم نیســت .همه
راســت ،اصولگرا و اصالحطلب به صورت انفرادی
کشــورهایی که به توسعه دســت پیدا میکنند باید
مینشــینید ،همه میگویند یکی از مشکالت اصلی
این اصــول را رعایت کنند؛ مثال هر دولتمردی که در
جامعــه ما این اســت که تحزب وجود نــدارد ولی

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺎﺳﺒﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺸﺎورزى
 کشاورزی ارگانیک یکی از راهکارهایی حفاظت
از زمین و انسان است که در کاهش انتشار گازهای
گلخانــهای مؤثر اســت .در کنار مســائل مطلوب
زیســتمحیطی کشــاورزی ارگانیــک ،ایــن روش
تولیــدی مزایا و منافع بســیاری از نظــر اقتصادی
و اجتماعــی بــه همــراه دارد و به همیــن دالیل،
گسترش و ترویج کشــاورزی ارگانیک در کشورهای
جهان شدت یافته است .براساس آخرین اطالعات
آماری بههنگام شــده در ســال  ۲۰۱۳و دادههای
جمعآوریشده توسط مؤسسه تحقیقات کشاورزی
ارگانیک ) (FiBLو فدراســیون بینالمللی جنبش
کشــاورزی ارگانیک ) (IFOAMبراساس زمینهای
کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورها رشد یافته
و از رقــم  ۱۱میلیون هکتار در ســال  ۱۹۹۹به رقم
 ۴۳میلیون هکتــار افزایش یافته که در حدود ۳٫۹
برابر شده است .شــش کشور جدید در سال ۲۰۱۳
به جامعــه تولیدکنندگان ارگانیک پیوســتهاند که
درحالحاضر شــامل  ۱۷۰کشــور جهان میشود.
در ســال  ۲۰۱۳در حــدود  ۴۳٫۱میلیــون هکتــار
زمین کشــاورزی به صورت ارگانیک کشت میشد.
بزرگتریــن زمینهــای کشــاورزی ارگانیک جهان
مربوط به اقیانوسیه هست که  ۱۷٫۳میلیون هکتار
در حدود  ۴۰درصد زمینهای کشــاورزی ارگانیک
جهان را به خود اختصاص داده اســت .بعد از آن
اروپا بــا  ۱۱٫۵میلیون هکتار در حــدود  ۲۷درصد،
آمریــکای التین با  ۶٫۶میلیــون هکتار در حدود ۱۵
درصد ،آســیا با  ۳٫۴میلیون هکتار در حدود هشت
درصد ،آمریکای شــمالی با ســه میلیون هکتار در
حــدود هفت درصد و آفریقا بــا یک میلیون هکتار
در حدود سه درصد از زمینهای کشاورزی ارگانیک
جهــان را به خود اختصاص دادهانــد .دراینمیان،
بیشترین ســطح زیر کشت ارگانیک بهترتیب مربوط
به اســترالیا بــا  ۱۷٫۲میلیــون هکتــار ،آرژانتین با
 ۳٫۲میلیــون هکتار و ایاالت متحــده آمریکا با ۲٫۲
میلیون هکتار است .براساس اطالعات این گزارش،
زمینهای زیر کشــت ارگانیک ایران در حدود ۱۲٫۲
هزار هکتار گزارش شده است.
در ســال  ۲۰۱۳در حدود دومیلیون تولیدکننده
در سرتاســر جهــان در زمینهای خود کشــاورزی
ارگانیک داشــتهاند که بیشــترین تعداد در کشــور
هندوســتان با  ۶۵۰هــزار تولیدکننــده و بعد از آن
اوگاندا بــا  ۱۹۰هزار تولیدکننــده و مکزیک با ۱۷۰
هــزار تولیدکننــده قــرار دارند .در ســال  ۲۰۱۳در
حدود  ۰٫۹۸درصد زمینهای کشــاورزی کل جهان
به کشــت ارگانیک اختصاص یافته است .بیشترین
ســهم زمینهای کشــت ارگانیک مربوط به جزایر
فالکلند با  ۳۶٫۳درصد ،لیختناشتاین با  ۳۱درصد
و اســترالیا بــا  ۱۹٫۵درصد ســهم از کل زمینهای
کشاورزی کشورهای مزبور است .براساس اطالعات
گزارش مزبور ،زمینهای زیر کشــت ارگانیک ایران
در حدود  ۱۲٫۲هزار هکتار گزارش شــده است که
در حدود  ۰٫۰۳درصد کل زمینهای کشاورزی ایران
را شــامل میشــود .نکته قابل توجه این است که
سال  ۲۰۱۳نســبت به ســال  ۲۰۱۲رشد زمینهای
زیر کشت کشــاورزی ارگانیک در ایران  ۷۱٫۵درصد
رشــد منفی داشته اســت .یعنی کشــاورزانی که
کشــت ارگانیک میکردنــد ،از گردونه کشــاورزی
ارگانیک خارج شــدهاند .تولیدکنندگان کشــاورزی
ارگانیــک در ایــران در حدود هزارو  ۶۶۳کشــاورز
گزارش شده است .باوجود همه توصیههای علمی
درباره توسعه کشت محصوالت ارگانیک ،مالحظه
میشود ســهم کوچکی از زمینهای کشاورزی به
کشــاورزی ارگانیک اختصاص یافته اســت .بهنظر
میرسد توسعه کشت محصوالت ارگانیک نیازمند
الزامات و پیششرطهایی است .تجربه کشورهای
جهانی نشــان میدهد توســعه کشــت ارگانیک
درابتدا نیازمند شناخت وضعیت موجود ،تنگناها و
مشکالت و موانع بازدانده و تقویتکننده ،تهدیدها
و فرصتهاســت .بهعبارتی ،قبل از برداشــتن گام،
پیــشرو را با توجه بــه مطالعه
ابتدا باید مســیر ِ
وضعیت موجود ،قابلیت و ظرفیتها و داشتههای
بالفعل و بالقوه ترسیم کرد و بعد مرحلهبهمرحله
براســاس برنامهریــزی علمــی ،کنتــرل ،ارزیابی،
نظــارت و اصــالح فرایندهای موجــود جلو رفت.
یکباره و با نوشــتن جمالتی مانند »توســعه کشت
ارگانیک« نمیتوان به این مهم دست یافت .عموما
توصیههای سیاستی برای استراتژی توسعه کشت
ارگانیــک بر این محورها اســتوار اســت  (۱ :کمک
به ارتقای ظرفیت تعاونیهای کشــاورزی ارگانیک
و توســعه آنهــا (۲ .ارتقــا ،توســعه و یکپارچگی
بازارهای محصوالت ارگانیک (۳.کمک به توسعه
بازارهای محصوالت ارگانیک محلی (۴.پشتیبانی و
توسعه سیســتمهای تضمین مشارکتی )(۵.(PGS
تمرکز سیاستها و حمایتهای دولتی بر مناطقی
که پتانسیل کشــاورزی ارگانیک دارند (۶ .پشتیبانی
از تحقیقــات کشــاورزی ارگانیک در همــه ابعاد
فنــی ،اقتصــادی و اجتماعــی .تدوین اســتراتژی
توســعه کشــاورزی ارگانیــک براســاس مطالعه
علمی و بهرهگیری از تجربیات جهانی و همفکری
بینالمللــی در دوره زمانی مشــخص الزامی برای
دستیابی به این مهم است.

