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مثالی اس��ت معروف و کاربردش آن است که دست
از کار برداش��ته زلف ش��انه زده و لباس کار از تن به
در کرده و پالتو به ش��انه انداخته در هر کاری نظری
میدهد ،خود هیچ کاری نمیکند ،از اندوخته پدر که
به ارث رس��یده از باغ باال تا آسیاب پایین میفروشد
و ت��ا آفتاب به میان کوه نرس��د از رختخواب بیرون
نمیشود و...
چند روز پیش آقا س��ید میگف��ت قنات نرم خاک
حدود صد متر ریزش کرده رفتیم سر شکاف کردیم
حال پولی نداریم به کول بدهیم تا آب در مسیر قنات
افتد .آقا سید میگفت قنات خرده شریک است 192
س��هم اس��ت از نیم سهم تا  10س��هم هر سهم 15
تومان معلوم کردهایم و پاییز تمام شده نشده تا این
مقدار پول جمع ش��ود این دو س��ه میلیون قنات و
 100هکتار زیر کش��ت را معطل ک��رده و  ...هر چه
جیب پی جیب حس��اب حقوق بازنشستگی قرض
قوله کردم به یک میلیون هم نرس��ید تا بش��ود آب
به زمین تش��نه رسد و چند ش��ب و روز است که آه
میکشم و میسوزم.
روز پیش یکی از دل سوختگان ملک و ملت را دیدم
و درد دل کردم و او چش��م در چشم دوخت و گفت
توی همین تهران قنوات بود که از سر دهنه هر کدام
آب ش��یرین زالل بیرون میش��د که بچه را میبرد،
همین امروز به محله سرچشمه برو آب برون شده از
قنات حاج میرزا علیرضا را ببین تا دقیق متوجه شوی
از چه و از که میگویم .شرح حال بدین قرار است.
در دارالخالفه طهران بیش از اینکه آب رودخانه کرج
به این ش��هر جریان یابد و اهالی پایتخت را مشروب
نماید ،چندین قنات وجود داشت که در هر محله و
منطقه روان بود و مردم از آنها بهره برداری میکردند،
این قنوات بیشتر وقف بود به این کیفیت که شخص
خیرخواه و نیکوکاری به خاطر رفاه و آس��ایش مردم
اقدام به حفر قناتی میکرد تا با بانی امر خیر شدن،
ثوابی برای خود و اهل بیت ذخیره کرده باشد .وقتی
در کار تاریخچه و چگونگی حفر قنات و بانیان آن در
دارالخالفه طهران تحقیق میکنیم و به س��وابق امر
مراجعه مینماییم به این نتیجه میرسیم که شاید
معروفترین و مهمترین قناتی که در طهران جریان
داش��ته همان قنات مرحوم حاج میرزا علیرضا بوده
است که در سرچشمه از زمان سلطنت فتحعلی شاه
قاجار حفر شده بود و اکنون هم پس از گذشت بیش
از  160سال جریان دارد.
حاج میرزا علیرضا فرزند حاج ابراهیم کالنتر س��ابق
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ش��یراز بود که چون اوالد و احفادی نداش��ت برای
خیرات و مبرات قنات سرچش��مه را که بعدها به نام
حاج علیرضا نامیده شد حفر نمود و آن گاه امالکی
را ب��رای مصارف آن وقف کرده تولیت آن را به برادر
و اوالد او قرار داد.
از مرحوم ح��اج میرزا علیرضا که بگذریم قس��مت
دیگ��ری از قنوات مهم طهران و حومه را حاج میرزا
آقاس��ی ایجاد کرده است .حاج میرزا آقاسی ایروانی
مردی بود که به کارهای زراعتی و حفر قنات عالقه
و عش��ق خاصی داش��ت و گاه و بی گاه و وقت و بی
وقت که از کارهای مهمه سیاسی و امور دفتری فارغ
میگردید به امور کش��اورزی و احداث باغات و حفر
قنوات میپرداخت .اولین اقدام چشمگیر حاج میرزا
آقاسی در امر آبیاری ،کشیدن نهری از رودخانه کرج
ب��رای یافت آباد و وصفنار بود که بعدها این آب را به
وسیله نهر دیگری به طهران آوردند تا مردم پایتخت
را مشروب سازد .عالوه بر این ،حاجی چندین قنات
در طهران کنده است که گویا حالیه دیگر اثری از آنها
باقی نیس��ت و شاید هم علت این باشد که تالشها
و کوش��شهای نامبرده در ای��ن راه غالبا بیحاصل
میمانده اس��ت چون در انتخاب زمی��ن برای حفر
قنات دچار اشتباه میگردید ،همین قضیه خود باعث
انتش��ار ماجراها و داستانهای جالبی در این زمینه
میش��د .از جمله اینکه میگویند روزی حاجی تنها
و بدون هیچ گونه تشریفاتی به سر قناتی که دستور
داده ب��ود آن را بکنند رفته بود و از عمله چرخ کش
این قنات میپرس��د آیا قنات به آب رسیده است؟ او
که حاجی را نش��ناخته بود با کمال س��ادگی جواب
میدهد ،آب کجا بود آقا ،این حاجی میرزا آقاس��ی
بیخود ما را معطل کرده و دارد برای کبوترهای خدا
در چاه النه میسازد ،حاجی هم میگوید بنده خدا،
اگر برای حاجی آب ندارد برای تو که نان دارد!
ام��ا قنوات دیگر ش��هر طه��ران در عص��ر ناصری و
مظفری به این قرار بودهاند :قنات فرمانفرما در خیابان
پاستور امروز ،قنات حاج حسینخان شاهسون نظام
الدوله ،قنات میرزا علیخان امین الدوله که پارک امین
الدوله واق��ع در خیابانی به همین نام و اطراف آن را
مشروب میساخته است ،قنات امین السلطان که به
وسیله میرزا علی اصغر خان اتابک (امین السلطان)
احداث گردید ،قنات مخبرالدوله ،قنات میرزا عیسی
وزیر طه��ران ،قنات حاج ظهیرالدوله ،قنات ناصری،
قنات عالء الدوله امیر نظام و باالخره قنات حسن آباد
مستوفیالممالک.
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اشک در چشمانم حلقه زده میپرسم چه باید کرد،
میگوید یا با ارباب حکم در کاخها در سنگ مرمرها
دست و روی میشویند و آب گرم و سرد را از لوله تا
ما تحت کشیده استفاده میکنند و برای رفت و آمد
از مدل باالی اتول اس��تفاده میکنند تا صدایشان از
بلندگوی استروفونیک پخش نشود.
ون و سینه صاف کرده آیه،
ُص ٌّم ب ُ ْک ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم ال يَ ْرجِ ُع َ
َر ِّب اشْ َر ْح ل ِی َص ْد ِری >> َویَ ِّس ْر ل ِی أَ ْم ِری >> َو ْاح ُل ْل
ُعق َْد ًة ِّمن ل ِّ َسان ِی>>یَ ْف َق ُهوا َق ْول ِی :پروردگارا ،سینهام را
گشاده گردان و کارم را برای من آسان ساز و از زبانم
گره بگشا [ تا ] سخنم را بفهمند.
و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرما.
برادرم هارون را پشت مرا به او محکم کن.
حال ای��ن پالتو آمده به ش��انه درد میشناس��د ،از
کارخانههای ملی ش��ده تا چپاول بانکها و خرید از
آنها شانه به موی کشیده و به گردن ورآمده کشانده،
کجا دانند حال ما سبکباالن ساحلها .نه میرود به
خدمت و نه مینشیند به حرمت.
آن کاربل��د را چه به روز کارش آوردهاند ،همین حاج
احمد فصیح را ببین با یک دست یازده بچه را دست
خالی ولی با کمر بسته بزرگ کرده و فعل خواستن
توانس��تن چهها کرده و گنجینه افتخاراتش بر دیوار
ش��اهد اس��ت ولی این همه وزیر و وکیل از کدامش
نام هست بهجز چندین میلیارد دارایی که نامش را
میگذاریم آسیاب باال و باغ پایین به ارث رسیده ،تو
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و بیشتر بدان
از یک مهندس جوان کشاورزی که تا مغز استخوان
درد کشاورز را میشناسد و میگوید.
در حال��ی ک��ه درهای واردات باز اس��ت و در نهایت
رش��د میزان خرید تضمینی گندم ،در شرایط تداوم
خشکس��الی و ...از فضای حاکم بر بخش کشاورزی

به خود میبالیم.
ای��ن فضا در حالی در عرصه اقتصاد کش��ور ش��کل
گرفته اس��ت که بخش کش��اورزی با نارساییهای
س��اختاری اقتصادی از قبیل کمبود سرمایهگذاری
زیربنایی در دورههای گذشته ،محدودیت منابع آب
و بیتوجهی سیاستگذاران کماکان دست و پنجه نرم
میکن��د و حتی بانکها هم به تعهدات قانونی خود
در قب��ال این بخش عم��ل نکردهاند؛ یعنی برخالف
بن��د  ۳ماده  ۱۱قانون بودجه س��ال  ۹۴که بانکها
موظف هستند  ۲۵درصد تسهیالت تکلیفی خود را
به بخش کشاورزی اختصاص دهند ،از یک میلیون
و  ۶۰۰هزار میلیارد ریال تسهیالت اعطایی بانکها
به بخش خدمات ،کش��اورزی و صنعت تنها معادل
 ۱۲۰هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی
تزریق ش��ده است .ب ه عبارتی در  ۸ماه امسال تنها ۸
درصد تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی اختصاص
یافته و  ۱۷درصد تکلیفی باقی که حدود  ۲۷۵هزار
میلیارد ریال تخمین زده میش��ود و حق این بخش
بوده ،اختصاص نیافت��ه و در بخشهای دیگر صرف
ش��ده اس��ت .پرسش��ی که در اینجا به ذهن خطور
میکند اینکه آیا افکار عمومی کش��ور و نمایندگان
محترم مجلس ش��ورای اسالمی محاسبه کردهاند با
اختصاص این مبلغ تسهیالت چه دستاوردهایی در
بخش کش��اورزی حاصل میشود؟! و اینکه آیا هیچ
گاه محاس��به کردهای��م رش��د  5/7درصدی بخش
کش��اورزی در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به
سر میبرد و بسیاری از زیربخشهای اقتصاد به رشد
منفی افتادهاند ،چ��ه ظرفیتی از این بخش را به رخ
تحلیلگران میکشد؟ در شرایطی که تعرفه وارداتی
کاش��ی  ۱۲۰درصد و تعرف��ه واردات خودرو تا ۹۰
درصد هم مانع خروج از رکود این بخشها و رش��د
منفی نشده و فقط برای خروج از رکود صنعت خودرو
تمام س��ازمانها از بانک مرکزی گرفته و ...بس��یج

میشوند ،بهراستی آیا تاکنون با خود اندیشیدهایم که
برای بخش کشاورزی چه کردهایم که آوار این همه
توقع افکار عمومی و در نهایت سیاستبازیهای اخیر
را بر سر این بخش هوار میکنیم؟!
در واقع وقتی سیبزمینی دستاویز هجمه به دولت
ش��ده و بدون توج��ه به عملکرده��ای وزارت جهاد
کش��اورزی برای هجوم به سیاس��تهای اقتصادی
دولت مورد استناد قرار میگیرد حق داریم به خیلی
از مباح��ث دیگر ب��ه دیده تردید بنگری��م یا خیر؟!
موضوع س��یبزمینی هم مس��ئله تازهای نیست و
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی بهخوبی
بر این امر واقفند زی��را هماکنون بیش از  ۴میلیون
تن سیبزمینی در کش��ور تولید میشود که عالوه
ب��ر تامین نیاز داخل��ی برای مص��ارف تازهخوری و
تامین م��واد اولیه صنایع غذای��ی مرتبط ،مقادیری
نیز به کش��ورهای همجوار صادر میشود و با توجه
به صادرات حدود  ۴۰۰هزار تن سیبزمینی در سال
گذشته و تداوم آن در امسال بهنظر نمیرسد موضوع
امحاء سیبزمینیهای استان فارس ب ه دلیل فساد و
مس��ائل بهداش��تی نیاز به این همه جار و جنجال و
شوهای سیاسی داشته باشد؛ بهویژه اینکه در سه دهه
گذش��ته همه دولتها در تنظیم بازار سیبزمینی و
پیاز دچار مشکل بودهاند ،اما حداقل در دولت یازدهم
نه تنها معضالت آن چنانی در این زمینه مش��اهده
نشده است؛ بلکه حتی در زمینه تامین محصولی نظیر
گوجهفرنگی که در همین دولت گذش��ته قیمتش
عامل مناقشه بود ،در فصل س��رما هم دچار بحران

نش��دیم .بههر حال نقد و آنالیز فعالیتهای دولت
در زیربخشهای مختلف حق مسلم افکار عمومی و
بهویژه نمایندگان محترم مجلس است .البته باید در
نظر داش��ت که اگر این حق ،رنگ و بوی سیاسی به
خود بگیرد ،دیگر نه تنها حرکتی صادقانه نزد افکار
عمومی تلقی نخواهد ش��د؛ بلکه در نهایت دردی از
کشور با این رویه درمان نشده و اقتصاد سیاستزده
هم محکوم به نابودی و شکس��ت است .نکته دیگر
اینک��ه حلقه تبدیل��ی و تکمیلی بخش کش��اورزی
برخالف پیشرفت در یک دهه گذشته هنوز از انس
و الف��ت الزم برای کش��ت ارق��ام و واریتههای مورد
نیاز صنعت برخوردار نیس��ت ،اگر سری به باغهای
مختلف کشور بزنیم این نابسامانی مشاهده میشود
ش افزوده بخش
و فعاالن صنایع تبدیلی که باید ارز 
کشاورزی را ارتقا دهند ،بیشتر به دنبال واردات میوه
و کنس��انتره خارجی هس��تند و در این زمینه الزم
اس��ت هماهنگیهای الزم از سوی جهاد کشاورزی
انجام شود .به عبارتی در شرایط فعلی باید پذیرفت
ضایعات کش��اورزی در حالی در اقتصاد ایران وجود
دارد که این مقوله مهم جایگاهی در حد معاونتهای
وزارتخانه برای خود میطلبد و ش��اید پربیراه نباشد
که پیشنهاد خود مبنی بر ضرورت تشکیل «سازمان
کاهش ضایعات کش��اورزی» را دوب��اره تکرار کنم؛
س��ازمانی که میتواند در صورت ظهور پرقدرت و با
تدوین الگوهای مناس��ب کاش��ت ،داشت ،برداشت،
حملو نقل ،نگهداری ،سردخانه ،مصرف و ...انقالبی
در اقتصاد کشاورزی ایجاد کند.
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