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  14/05/1397:  تاريخ 192905 : كد خبر
  
 
  

يك پژوهشگر توسعه، انتخـاب زمامـداران اقتصـادي در مـذاكرات برجـام را در      
  به نقد كشيد» شرق«وگو با  گفت

   اي چيرگي اهليت سياسي بر اهليت حرفه
  

 

يدمحمد بحرينيـان،  اين نقدي است كه س. »اند پروري را رواج داده ها در ايران كوتوله دولت«: زاده شكوفه حبيب
گيران اصـلي كشـور    به تصميم  هاي او صحبت. كند بيان مي» شرق«وگو با  صنعتگر و پژوهشگر توسعه، در گفت

اي انتخـاب   گويد مشكل كار آنجاست كه مديران بـا اهليـت حرفـه    مي. ويژه در حوزه اقتصادي معطوف است به
ترين مشكل در برجام  حرينيان در همين زمينه به بزرگب. شود شوند و صرفا به اهليت سياسي آنها اكتفا مي نمي

هـاي اجرائـي اقتصـادي و     اشكالي كه در برجام پيش آمد، اين بود كه در برجام از خبره«: گويد اشاره كرده و مي
قرارداد اقتصادي منعقد كرده و به مشكل برخورده و سـپس تجربـه كسـب     10توليدي بخش خصوصي كه فرضا 

اقتصـاد و  . ها را با تجربه خود شناسايي كرده و در قراردادها به آنها توجه كنند ه نشد تا گرهكرده بودند، استفاد
هايي قوي از قراردادهاي اقتصادي را در متن و ظهـر خـود    تنيده است و قرارداد سياسي بايد رگه سياست درهم

تـرين مشـكالت بـراي پوشـاندن      يكي از مهم  او بر همين اساس به. »گر هم باشند داشته باشد و اين دو تضمين
گويد همان زمـاني كـه    مي. »محرمانگي در قراردادها«: كند اي اين زمامداران نيز اشاره مي نداشتن اهليت حرفه

زاده، وزيـر   اشاره به سـخن محمدرضـا نعمـت   (» محرمانگي قراردادها با ما«برخي از وزيران سابق اعالم كردند 
ها هم همين را گفتند و كـاله سـر    قبلي«گان اقتصادي در پاسخ گفتند خبر) »شرق«وگو با  صنعت وقت در گفت

شـدن در قـوانين    اي و قفـل  به گفته او، اغلب مسئوالن اقتصادي در كشور با نداشتن اهليت حرفه. »كشور رفت
اين  .نامد مي» داللي در لباس صنعت«او چنين اقدامي را . مصرف گذشته، واحدهاي مونتاژكار را رواج دادند تاريخ

دليـل از   گويي و تمجيد بـي  هاي خود با بيان اينكه مبالغه صنعتگر و پژوهشگر توسعه در بخش ديگري از صحبت
اند، امري عـادي در مـديريت كشـور شـده اسـت،       يا نهاد شده  كه سبب ويراني يك سازمان افراد، حتي زماني

واسطه تجربه، تخصـص و   يرند، بيشتر از آنكه بهگ عنوان مشاور در كنار اين افراد قرار مي كه به كساني«: گويد مي
و . »اند ها قرار داده شده ضوابط در اين جايگاه باشند، به دليل روابط سياسي و حتي سببي و نسبي در آن جايگاه

 0,33اكنون سهم تجـارت مـا در دنيـا    «: تازد هاي برخي از مسئوالن كشور مي گويي به همين دليل نقادانه به ارد
كنيم و انتظار داريم دنيا  با اين حال فكر مي. شود درصد مي 0,24حدود   ه اگر نفت را كنار بگذاريم،درصد است ك

  .»!از لحاظ اقتصادي در مقابل ما تعظيم كند
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كه البته   بازار ارز و سكه دچار شوك شده. هاي آمريكايي عليه ايران فاصله داريم فقط چند روز با اعمال تحريم  
هاست يا گير كار،  ويژه در مورد دالر و سكه، ناشي از تحريم آشفتگي موجود به. ايي در كار استه گويند دست مي

  جاي ديگري است؟
 

آنچـه  . هـا نـدارد   ها شده است، اما در واقع ربـط چنـداني بـه تحـريم     اي متأثر از تحريم اگرچه شرايط فعلي اقتصادي تا اندازه
مديريت است كه نتيجه آن، تزلزل اعتماد و كاهش بـاورِ   دليل سوء كرده، عمدتا به ازپيش شرايط اقتصاد ايران را نابسامان بيش

در همين نداشتن   هيجان بازار، مثال سكه و ارز را بايد. ها شده است سازي اقتصادي دولت سرمايه اجتماعي به توانايي تصميم
اثر باشد، خير مؤثر است، اما به نظرم اگر بلنـدنگري   هاي عوامل خارجي بي ها و تحريك نه اينكه تحريم. يابي كرد اعتماد ريشه

آمدن بر آنها  درصد بود و كامال قابليت فائق 20هاي اقتصادي وجود داشت، اثرش حداكثر حدود  گذاري و عقالنيت در سياست
هـاي   مديريت شت سوءها، صرفا انبا تحريم. ها وجود دارد گويم هنوز اين قابليت در كشور توانمندمان وجود داشته و قاطعانه مي

اقتصاد كشور دچار مشكالت ساختاري . هاي مختلف را عيان كرد و زودتر از موعد به نمايش گذاشت اقتصادي متعلق به دولت
هاي مختلف در ادوار گوناگون، نه به فكر حل اساسـي ايـن مشـكالت سـاختاري، بلكـه بـه فكـر خريـد          دولت. متعددي است

شونده، تزايد آنهـا   نشدن مشكالت روي هم جمع حل  اين سياست منجر به. اند ي خود بودههاي تصدي برا محبوبيت در دوران
اي است كـه دائمـا فقـر و     گونه مشكالت ساختاري كشور ما به. ترشدن اوضاع اقتصادي كشور در گذر زمان شده است و وخيم
گـري،   ر، ثـروت از طريـق داللـي، واسـطه    هاسـت در كشـو   به ايـن علـت كـه سـال    . كند نيافتگي را توليد و بازتوليد مي توسعه
خوارگي، فساد، رانت و واردات قابل ذخيره و انباشت است، نه از طريـق كـارآفريني واقعـي و توليـد فكـر و       خوري، مفت آسان

اي  هيا اعمال هزين  اند، هيچ نوع نظارت شده بوده هاي گفته ها پشت به توليد و رو به فعاليت كه عموم دولت نوآوري و ازآنجايي
هـا كـه دلبسـته     دولـت   شـود عمـوم   رو مشـاهده مـي   از ايـن . گيـرد  هاي نامولد در كشور صورت نمي بر انجام اين نوع فعاليت

هـاي سـرگردان داخـل     اي بيروني مانند تحريم، چگونه پـول  تكانه  اند، در اثر ومجاني خدادادي بوده زا و مفت درآمدهاي برون
و اين فاجعه كاهش ارزش پـول ملـي را بـه همـراه       اند نه خريد دالر و سكه روانه كردههاي سوداگرا كشور را به سوي فعاليت

گيرنـد كـه آخـرين آن     اند، اما عبرت نمي بار گزيده شده نكته قابل تأمل و تأثرآور اين نكته است كه از اين نقطه چندين. دارد
  .بوده كه تاريخ نزديك است 92تا  90هاي  سال

 
كند يا نه، هنوز راه براي بدترشـدن اوضـاع هـم     بست نزديك مي راني كنوني، ما را به بنبه نظر شما شرايط بح  

  وجود دارد؟
 

گـاه قائـل بـه     من بـراي ايـن كشـور هـيچ    . فراموش نكنيم كه اينجا ايران است و داراي يك حوزه تمدني قوي و كنام دليران
فكر در داخـل و خـارج كشـور داريـم كـه كـامال قـدرت         وشقدر توانمندي و نيروهاي جوان پرانرژي و خ آن. ام بست نبوده بن

هنـر  «براي توجيه اين گفتـه از كتـاب   . اي و اساسي وجود دارد اي مهم، ريشه آمدن بر اين مسئله را فراهم كند، اما نكته فائق
. گيرم مي هاي مجلس ترجمه شده و شايسته قدرداني است، كمك كه به همت مركز پژوهش» ريچارد نفيو«نوشته » ها تحريم

هـا   هايي كه تالش داشتند بر ايران با اعمال تحـريم  توان دريافت كه آمريكا و گروه مي 87با توجه به نكات مطروحه در صفحه 
توانند در شرايط فعلي روي موضوع اقتصاد بـه   فشار بياورند، دقيقا متوجه شده بودند كه قواي اجرائي، مقننه و قضائيه ما نمي

مشـكل آنجاسـت   . اكنون نيز در چنين حالتي قرار داريم و از اين قضيه حداكثر استفاده را كردند و هم نقطه هماهنگي برسند
بين مسئوالن بايد سه ويژگي اصلي اهليت سياسي،   بهتر بگويم،. مديريت در بحران كنوني اقتصاد بسيار دخيل است كه سوء

هـاي مختلـف، اهليـت     ن بيشـتر مسـئوالن اقتصـادي در دولـت    اي وجود داشته باشد، اما در بـي  اهليت امنيتي و اهليت حرفه
گرچه ممكن است آن مسئوالن خاص، افراد خوبي بوده و اهليت سياسي و امنيتي داشته باشند، . اي حلقه گمشده است حرفه
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ي بسـيار  دهنـده خطاهـا   ايـن كتـاب نشـان   . اند كه باعث شده كشور به اينجا برسد اي نداشته اما به احتمال زياد اهليت حرفه
طور در مقابل از چرايـي و چگـونگي    هاي مسئوالن اقتصادي در اين كشور اتفاق افتاده و همين  مهلكي است كه بر اثر تصميم

امـا  «: شـود  اين كتاب گفتـه مـي   47در صفحه . ها و تالش براي اعمال آن عليه ايران در مقاطع مختلف ياد شده است تحريم
دقـت كنيـد، ايـن بـدان     . »هـاي اقتصـادي بدهنـد    ها نتوانستند پاسخي به تحريم د كه ايرانيآنچه در عمل اتفاق افتاد، اين بو

هـا   اي بـراي مقابلـه بـا تحـريم     سال حتـي برنامـه   12هاي مختلف ايران،  گير اقتصادي در دولت معناست كه مسئوالن تصميم
تـري   هاي سـبك  با توجه به تحريم. اند تذكر شدهبار در دولت قبلي و دولت فعلي م اي كه رهبر انقالب چندين اند؛ نكته نداشته

  شـده  هاي انجام هاي تالش كه در دوران جنگ داشتيم، از آن تجارب درس نگرفتيم و بالفاصله بدون اينكه اجازه دهيم ريشه
تا  72هاي  اعتباري مالي كشورمان در جهان در سال به بي  هاي مهلك را در پيش گرفتيم كه انضباطي در توليد قوام يابند، بي

وگويي مستقل اسـت كـه    گفت  اين موضوع خود محتاج. منجر شده و تقريبا وضعيت فعلي را در آن زمان مشاهده كرديم 74
هاي مختلـف از برنامـه اول توسـعه تـاكنون،      گير در دولت مسئوالن تصميم  درباره. براي آن مستندات متعددي موجود است

اهليـت سياسـي و   «اند و صرفا با توجه به  نداشته» اي اهليت حرفه«مواردي معدود، گفت توان با احتمال زياد، به استثناي  مي
هـا   انـد جـوابي بـه تحـريم     به موضوع اصلي برگرديم، مسئوالن در اقتصـاد نتوانسـته  . اند هاي مختلف نشسته در پست» امنيتي

قدم اقتصاد كشـور را   به ترتيب آنها قدم اين به .ريزي نكردند شروع شد، برنامه 1385بدهند؛ يعني براي اولين تحريمي كه سال 
گويد كه در كشـور برپـا    از صنايع جديدي مي. كند اين كتاب به نكته خوبي اشاره مي 49در صفحه . به دام خودشان كشاندند

ر كـنم كـه د   شدن خوانندگان به صـنايعي اشـاره مـي    براي روشن. شد تا وابستگي به يك حوزه مشخص را در اقتصاد كم كند
رفسـنجاني تحركـات ديگـري     هاي دهه انقالب نام گرفت، سپس در دوران مرحوم هاشمي دوران دفاع در كشور با عنوان طرح

اي كـه   با توجه بـه بحـران مـالي   . هاي عمراني متمركز شد روي طرح  شروع شد، اما توجه و اولويت بيشتر، به گمانم به خطا،
هاي ارزي در دولت آقـاي خـاتمي، مجـددا     مواجه شد و همچنين سقوط دريافتي هاي اقتصادي با آن مباالتي كشور در اثر بي

در اين دوره به دست آمد؛ ركـوردي   -1335از سال  -زايي كشور نظيرترين اشتغال اتفاقا بي. سوي صنعت معطوف شد توجه به
ايـن مقطـع     درباره. ر تكرار نشد، ديگ1390تا  1385هاي  گفته و دلسردي فعاالن توليدي از سال اعتمادي پيش كه بر اثر بي

در آن مقطع زماني، توسعه صنايع جديد را در اولويت خـود قـرار داده   ) ايران(اين كشور «: تاريخي در كتاب نوشته شده است
  .در واقع در آن زمان، بين مسئوالن هوشياري وجود داشته است، اما از آن به بعد، ديگر چنين نشد. »بود
 
  چيست؟ تكرارنشدن  علت اين  
 

هـاي   گرفتن تبليغ براي كميـت  اند و با درپيش اي نداشته گير اقتصادي، اهليت حرفه خيلي واضح است؛ چون مسئوالن تصميم
  هاي پايين پروري را رواج داده و واحدهاي صنايع داراي محصوالت مشابه را آن هم از نوع فناوري آماري ايجاد صنايع، كوتوله

بودند كه ايران توانـايي    در زمان جنگ تحميلي، مخالفان پيشرفت ايران، فهميده. اند ، تكرار كردههاي متوسط پايين يا فناوري
بندي جهاني چهار  در دنيا فناوري صنايع طبق تقسيم. مقاومت دارد، اما اكنون شاهد هستند كه صنايع كشور فشل شده است

صنايع با فناوري  -4صنايع با فناوري متوسط پايين  -3ط باال صنايع با فناوري متوس -2صنايع با فناوري باال  -1: دسته است
  .پايين

 
تنهـا در بخـش توليـد صـنعتي در بـاتالق       دشمنان ايران از زماني كه تحريم را آغاز كردند، كامال فهميده بودند اقتصاد ما نـه 

رزي هـم بـا چنـين    يـا بخـش كشـاو     هاي سـه و چهـار قـرار دارد، بلكـه حتـي در بخـش خـدمات        واحدهاي تكراري دسته
هاي سه و چهار اسـت،   درصد صنايعي كه در داخل كشور شكل گرفته، در دسته 98بيش از . هايي مواجه هستيم كاري اهمال

  .كنند بيش همين كاالها را توليد مي و همه كشورهاي اطراف ما هم كم
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واسـطه آب، بهـره    مرز با واسطه و بي مسايه همه 15ايم از موقعيت طاليي جغرافيايي و استراتژيك كشور با  در ايران نتوانسته

گذار اقتصادي ما  گير و سياست با وجود اين پتانسيل، ما قادر نبوديم مقابله كنيم و آنها رويه عملكرد مسئوالن تصميم. بگيريم
ا را در اين وضعيت هاي خودمان بوده كه م پس اشتباه. ها نتوانستند كاري كنند صراحت گفتند اين را كامال شناخته بودند و به

اگـر مـا ضـربه خـورديم، تقصـير خـود       «: اند  به همين نكته اشاره كرده 1390مرداد 15رهبر انقالب در تاريخ . قرار داده است
  .»هاي خود ماست ماست، كوتاهي

 
اشاره كرديد در زمان جنگ و چند برهه ديگر، ايران بر صنايع نوين تمركز كرده بود و اين سبب شده بـود تـا     

ساز باشد چه شـد كـه دنبـال صـنايع جديـد       هاي جنگ نتواند چندان مشكل هاي آن زمان و محدوديت تحريم
  رفتيم؟

 
سـري   هاي خارجي و نيازهاي مبرم و كمبودهاي حياتي كـه در كشـورمان روي داد، يـك    در زمان جنگ، به دليل نبود كمك

زمان جنگ تأسيس شـد، هرچنـد در مكـان اشـتباه و بـدون      صنايع اساسي در كشور به وجود آمد؛ مثال فوالد مباركه كه در 
اي در  اي و بـر اثـر نفـوذ صـاحبان قـدرت منطقـه       درنظرگرفتن ضروريات آمايش علمي سرزمين و به داليل سياسـي منطقـه  

 يـا برخـي از صـنايع   . ها دامن حوزه تمدني اصفهان را گرفته اسـت  ها ايجاد شد و اكنون تبعات همين كارنابلدي گيري تصميم
رويـه بـه    ، بـا واردات بـي  -گرايانـه  كرده و عوام با توجيهات بزَك-يافتن به آنها بدهند  مهم ابزارسازي را بدون اينكه فرصت قوام

بار كشورمان تا اين اندازه از فنون  هاي بزرگ مورد نياز توليد يا چرخ خياطي و امثالهم كه براي اولين يا قالب. نابودي كشيدند
ايـن  . هـا شـود   تواند ابزار قدرتمند براي جهش در فنـاوري  نش ضمني ارزشمندي را فراهم كرد كه هنوز ميرا تجربه كرد و دا

بلكـه، بـرعكس،   . ها به شكل اصولي حمايت و پشتيباني نشـد  گونه فعاليت اقدامات به عمق تجربه صنعتي كشور افزود، اما اين
  .هاي مونتاژي رواج يافت فعاليت

 
اين دو گفته بـا  . تأكيد كرده بوديد كه ايران بايد روي چند صنعت مشخص تمركز كندوگوهاي پيشين   در گفت  

  هم در تضاد نيستند؟
 

يافته  خير، هنوز هم همين عقيده را دارم، زيرا مطالعات و مستندات كشورهاي رهاشده از فقر و بيچارگي و البته اكنون توسعه
سال گذشته، مراحل توسـعه را درسـت درك و طـي     70ما در طول. دهد نكات راهنماي بسيار مفيدي را در مقابلمان قرار مي

ايـن  . زنـم  مثـال مـي  . يافتن نداشتند اي هم براي توسعه هايمان، نه همه آنها، اراده ايم، البته ناگفته نماند كه عموم دولت نكرده
بـاور  . ت خود قرار داده اسـت روي ساي 11/11/1396اطالعات مربوط به آمارهايي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

 76يـا مـثال   ! واحد هم در دست اجراسـت  580برداري داريم و  گيري داراي پروانه بهره واحد آبميوه 453كنيد كه اكنون  نمي
هـاي لباسشـويي و ظرفشـويي داراي     واحد ماشـين  120واحد در دست اجرا، يا  68برداري و  واحد سيماني داراي پروانه بهره

واحـد   690برداري و  هاي لبني داراي پروانه بهره واحد فرآورده 1238واحد در دست اجراي ديگر، يا  88رداري و ب پروانه بهره
مالحظـه  . واحد در دست اجرا داريم 177برداري و  واحد توليدي كالباس و سوسيس داراي پروانه بهره 147در دست اجرا، يا 
دليـل   از اين قبيل واحدهاي تكراري كه صرفا بـه . ني بر آن حاكم نيستسر دراز دارد كه هيچ منطق عقال! كنيد كه اين رشته

كـردن   سـازي  نكردن موضوع بسيار مهم صرفه مقياس، باعث نداشتن توانايي هزينه در بخش تحقيق و توسـعه و بـومي   رعايت
زدن بـر   صـنعت و آتـش  شود گفت داللـي در لبـاس    به واقع مي( فناوري شده و در نهايت تبديل به واحدهاي صرفا مونتاژكار

  .اند، در اقتصاد ايران بسيار است شده) ثروت ملي
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انديشي نيست و به  اين شرايط محصول افق ژرف. مدت جامعه را دربر دارد؟ مسلما نه آيا اين وضعيت، منافع بلندمدت و ميان

گويم به نظر  به همين دليل مي! تگرايانه و ساختن آمار تصنعي، مسئوالن اقتصادي كشور اس احتمال زياد تنها هدف آن عوام
در صـفحه  . اي ندارند و هنوز هم همين شيوه انتخاب رايج اسـت  رسد بسياري از مسئوالن اقتصادي در ايران اهليت حرفه مي
صـورت مـداوم از    ارز به«اند كه  كنندگان به ترتيبي عمل كرده كتاب مورد نظر، نويسنده بر اين نكته تأكيد دارد كه تحريم 87
كردن اين واقعيت و مشاهده اين نكته كه چگونـه   براي لمس. »شد شد و كاالهاي تجمالتي وارد اين كشور مي ان خارج مياير

ها معمول نيست، اما درخواست  اگرچه در مصاحبه. انگاري و احتماال همان عدم اهليت، در زمين آنان بازي كرديم در اثر ساده
  .ريدكنم نموداري را براي خوانندگان بگذا مي
  

  

 
اين نمودار شبهات فراوانـي را  . شود شروع مي 1385هاي داراي مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل از سال  توجه كنيد تحريم 

دهد و سؤاالت فراواني را  درباره ترتيبي كه ريچارد نفيو شرح داده، براي خروج و اتالف منابع ارزي كشور، در برابرمان قرار مي
زنـم، طبـق    بارها اين هشدارها از سوي رهبر انقالب هم بيان شده بود؛ مثالي مـي . كند ها ايجاد مي ولتدرباره نحوه عملكرد د

بنـدي   هـاي بسـته   براي واردات پاكت 1396ها شروع شده است تا آخر  كه تحريم 1385آمار منتشرشده گمرك ايران از سال 
ميليارد و  شده براي شير، حدود يك بندي چاپ ي پاكت بستهاند يا مثال برا شده وارد شده آبميوه كه بخش عمده آن حتي چاپ

ميليون دالر در همين بـازه زمـاني ارز    203ها، حدود  ميليون دالر و حتي براي كنسانتره آماده براي ريختن در اين پاكت 400
  !توليد كنيمايم تا با آب مخلوط كرده و آبميوه  يعني اين حجم از كنسانتره را وارد كشور كرده! خارج شده است
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حـل   هاي مسـتقل منتشـر خواهـد شـد، زيـرا تحليـل اشـتباهات گذشـته، راه         ها فراوان وجود دارد كه در گزارش از اين مثال

داشـتند، افـق ديـد     اي مـي  اي داشتيم كه اهليت حرفـه  اگر مسئوالن اقتصادي. رفت از اين معضل صعب را در خود دارد برون
خواهند روبان پـاره كننـد؛ يعنـي خريـد محبوبيـت و       كردند، منتها برخي از وزرا فقط مي بلندمدت را در اين زمينه اعمال مي

هاي عمراني ناتمام داريم كه فقط  چقدر پروژه. افتتاح طرح فقط براي آنها مهم است، نه نوع طرح و نقش آن در توسعه كشور
كشور ايجاد شـده اسـت؟ مطمئنـا بـراي ايـن       روبانش پاره شده يا كلنگ آن به زمين زده شده است؟ چقدر واحد تكراري در

صورت مضاعف از ثروت ملي بلوكه شده و ازكارافتاده است و احتماال بخشي از منـابع بـانكي    واحدهاي تكراري منابع زيادي به
دهنـده داشـتن اهليـت تخصصـي اسـت؟ حتـي هنگـامي كـه بخشـي از           آيا اين امر نشان. اكنون درگير اين موضوع است هم

مستقل و افراد خبره صنعت، تعدد غيرعقالني اين واحدهاي تكـراري را بـه مسـئوالن هشـدار داده و بـه موضـوع       كارشناسان 
تـوانيم   گفت ما نمي اند، وزير يا مسئول مربوطه مي هاي مقياس بارها اشاره كرده رقابت مخرب، خسارت جمعي جامعه و صرفه

ايم؟ پـس چـرا خودمـان     آن است؟ مگر ما خودمان قوانين را ننوشتهقانون مگر آيه قر. جلوي كسي را بگيريم، اين قانون است
چـه آنكـه در   . ايم توانيم بر اساس شرايط روز و اقتصاد آنها را تغيير دهيم؟ چرا همه ما به تاريخ و زمان گذشته قفل شده نمي
همين ابـرام و اصـرار   . قبولي را گرفت ن اجرا شد و در زمان خود نيز محتمال نتايج قابلگونه قواني هاي زماني خاصي همين بازه

بسـياري از  . تواند به ذهن متبـادر كنـد   شده و متفاوت از اقتصاد كنوني جهان، موضوع شبهات فراواني را مي هاي كهنه بر رويه
اولويت يـك نماينـده مجلـس    . ، خريد محبوبيت استگردد كه اولويت اصلي مسئوالن در ايران اين مسائل به اين معضل برمي

گـاهي كـه نقـد    . كردن روبـان بـراي خريـد محبوبيـت اسـت      اولويت وزير، پاره. آن است كه در شهرش، محبوبيت كسب كند
 ايـن ! اند گويند بسياري از اين واحدهاي توليدي تعطيل شده كنيم، براي اينكه خود را پشت اعداد و ارقام پنهان كنند، مي مي

و نكتـه مهـم اينكـه آيـا ايـن      ! بد از بدتر است كه نتوانيد كنترل داشته باشيد كدام واحد فعال و كـدام واحـد تعطيـل اسـت    
انـد، هزينـه فرصـت ايـن      اند كه امروز عاطل و باطل مانده هاي ملي كشور را هدر نداده شده بخشي از سرمايه واحدهاي تعطيل

  لي، كجا حساب شده است؟شده و انحراف منابع ما هاي اتالف سرمايه
 
  ها و ناكارآمدي صرفا از ناآگاهي نشئت گرفته است يا داليل ديگري در كار است؟ اين اشتباه  
 

خواهم عبارتي از انديشمند شهير اقتصاد، سرآرتور لوئيس، برنـده جـايزه نوبـل، را نقـل      شدن موضوع مي در اينجا براي روشن
دست مجيـد   كه به» ريزي توسعه برنامه«در كتاب -به آموزش در آسيا  شخص راجعطور م ايشان در بحث مبسوطي كه به. كنم
شـماري   هاي آسيا تعداد بي بسياري از دانشگاه«: گويد مي 138و  139كند، در صفحات  ارائه مي -نژاد ترجمه شده است آرايي

مايـه   التحصيل بي ساله انبوهي فارغ همه دانشجو دارند و همين كثرت تعداد دانشجو به زيان استانداردهاي آنهاست، در نتيجه
» مايـه  التحصيالن بـي  فارغ«حال تصور كنيد برخي از همين . »كنند روانه بازار كار مي -حتي زائد بر ميزان تقاضاي جاري-را 

يي در هـا  از آن بدتر اينكه چنـين گـروه  . گيري اقتصادي قرار گيرند، نتيجه خطرناك، قابليت تصور را دارد در موقعيت تصميم
  .تري در اين وضعيت قابل تصور خواهد بود ها قرار بگيرند، نتيجه هولناك موقعيت تدريس در دانشگاه

 
  . هاي، مديريت و وزارت بر كشور نباشد امكان دارد فردي لياقت مديريت بخشي را داشته باشد، اما در حد و اندازه

بله متأسـفانه بايـد   . آيد طلبد و از عهده هر كسي برنمي مي هاي مهم و كالن، گروه عقالني متشخص و خاصي را گيري تصميم
كه  يا آنكه كساني. اي ندارند معترف شد كه اغلب از ناآگاهي و نابلدي است، چون احتماال اين مسئوالن، آگاهي و اهليت حرفه

ابط در ايـن جايگـاه باشـند، بـه     واسطه تجربه، تخصص و ضو گيرند، بيشتر از آنكه به عنوان مشاور در كنار اين افراد قرار مي به
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نفعان  فساد هم كه جاي خود را دارد يا تأثير ذي. اند ها قرار داده شده دليل روابط سياسي و حتي سببي و نسبي در آن جايگاه
  . كند نفعان كه اين يكي سم مهلكي را در جامعه تزريق مي گيران اقتصادي يا خداي ناكرده وابستگي به ذي بر چنين تصميم

قراول توسعه اقتصادي را بخش صنعت معرفي كردنـد، بـه نكتـه مهمـي هـم       ضمن اينكه پيش 1380تير  10ر انقالب دررهب
ما قويا معتقديم كه فساد مالي و اقتصادي در تشكيالت مسئوالنِ موظف و در ميـان آنهـا، بـه بدنـه اقتصـادي      «: اشاره كردند

بـه  . گـردد  بخشي از وضعيت امروز اقتصاد ايران به اين معضل بازمي. »دكند؛ بنابراين بايد جلو آن گرفته شو كشور سرايت مي
  .طور عميق پرداخته شود اين مقوله بايد به

 
  علت تكرار چيست؟. ها هشدار داده شده است در اين زمينه بارها به مقامات از سوي كارشناسان و رسانه  
 

نظـران و كارآمـدان واقعـي حـوزه توليـد و       كشور و صاحبخصوص از طرف كارشناسان مستقل  بله هشدار داده شده است، به
ها اولويتشان منـافع بلندمـدت كشـور     هاي ما در بعضي قسمت دولت. صنعت، اما كمتر شنيده شده يا جدي گرفته شده است

تمجيـد   گـويي و  مبالغـه . هايي را بشنوند كه برايشان خوشايند باشد و آنها را تأييد كننـد  دهند حرف بيشتر ترجيح مي. نيست
آمريكـا و  . اند، امري عادي در مديريت كشور شده است دليل از افراد، حتي زماني كه سبب ويراني يك سازمان يا نهاد شده بي

مسئوالن اقتصادي در ايران افق ديد بلندمدت ندارند . اند خوبي فهميده كنند، اين را به كساني كه اكنون براي ما دندان تيز مي
سال گذشته بـه دولـت قبلـي و فعلـي      12براي ما مسجل بود، بسياري از نخبگان متعهد ايراني در طول . نگر نيستند و آينده

  .گفتند، اما اين صداها شنيده نشد
 

اين دمل، خوشبختانه با عملكردهاي نسنجيده دولت قبل، بـاز شـد ولـي بـه     . ما در اين كشور مشكل ساختاري اقتصاد داريم
ور كه در نمودار مشاهده كرديد، منابع عظيمي را صرف واردات كرديم كـه بـا وجـود آنهـا و     ط همان. بهايي مهلك و خطرناك

توانستيم نقشي مفيـد در اقتصـاد جهـان     گذاري مورد نياز در امر توليد صنعتي داراي فناوري مي كارگيري در نقش سرمايه به
امـا  . مي درخورتوجه در تجارت جهاني داشـته باشـيم  يا سه. شونده عنوان يك بازيگر مطرح باشيم و نه بازي داشته باشيم و به

حـال فكـر    بـااين . درصـد  0,24شـود حـدود    درصد است كه اگر نفت را كنار بگذاريم مي 0,33اكنون سهم تجارت ما در دنيا 
الن موقعيت ژئوپليتيك مـا طاليـي اسـت، امـا مسـئو     ! كنيم و انتظار داريم دنيا از لحاظ اقتصادي در مقابل ما تعظيم كند مي

اي را ندارند و خريد محبوبيـت در   از آن را نداشتند، چون افق ديد بلندمدت و اهليت حرفه  گير اقتصادي توان استفاده تصميم
مـيالدي حـدود    2016كشور همسايه ذكرشده اطرافمان در سال  15سهم ما از واردات . مدت براي آنها در اولويت است كوتاه
  .بوده است! درصد 2,3
 
رفت   اند كه مشكل كجاست و بايد براي برون هنوز هم نفهميده. ز به صدا درآمده، وضعيت بحراني استآژير قرم  

  از آن، دست به كار شد؟
 

برجـام در سـطح سياسـي، بـا اجمـاع كـل       . كردنـد  طور عمل نمي به نظرم پاسخ منفي است، چون اگر متوجه شده بودند اين
ود، اما در زمينه اقتصاد چه اتفاقي افتاد؟ سؤال اين است كه چرا در زمينه سياسـي  العاده ب مقامات نظام به نتيجه رسيد و فوق

الفتـوح نبـود و    هاي زيادي داشتيم، با وجود اينكه وزير امور خارجه صادقانه گفت فـتح  و قراردادهاي مربوط به آن هوشمندي
ده است؛ چـون وزيـر امـور خارجـه مـا سـه       برد بود، ولي چرا در بخش اقتصادي چنين نشد؟ پاسخ سا -لحاظ سياسي برد  به

در زيرمجموعه، چند نكته فرعي بسيار ساده امـا مهـم هـم    . اي اهليت را داشت؛ اهليت سياسي، اهليت امنيتي و اهليت حرفه
  وجود داشت؛
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  .داد كنندگان مقابل وي را نمي العاده عالي و هماهنگ پوشش كه اجازه خدشه در نگرش مذاكره نوع فوق -1
 
ايـم   تسلط كامل به زبان خارجي و فهم عميق آن مطلقا نياز به استفاده از ديلماج يا مترجم نداشتند، اما شاهد بوده ضمن -2

برخـي  . كردنـد  وزرايي كه در مذاكرات بودند قادر به ارتباط و فهم عميق مطالب نبوده و بايد از واسـط متـرجم اسـتفاده مـي    
  .يابي در اين نكته هم كرد رو كرد، بايد ريشه روبه قراردادها كه منافع ملي كشور را با مخاطره

 
 10هاي اجرائي اقتصادي و توليدي بخش خصوصـي كـه فرضـا     اشكالي كه در برجام پيش آمد، اين بود كه در برجام از خبره

تجربـه خـود   ها را با  قرارداد اقتصادي منعقد كرده و به مشكل برخورده و سپس تجربه كسب كرده بودند، استفاده نشد تا گره
هاي قوي از  اقتصاد و سياست در هم تنيده است و قرارداد سياسي بايد رگه. شناسايي كرده و در قراردادها به آنها توجه كنند

كـنم كـه چـرا آنهـا اعتمـاد       درك مي. گر هم باشند قراردادهاي اقتصادي را در متن و ظهر خود داشته باشد و اين دو تضمين
به همين دليل اسـت كـه قـرارداد    . حل وجود داشت ا اهليت امنيتي نداشته باشند، اما براي اين راهنكردند و گفتند شايد اينه

كنـيم نـه اهليـت     هواپيما نوشته شد و بعد گفتند بعضي نكات را نديديم چون مدام به اهليـت امنيتـي مسـئوالن توجـه مـي     
! به ما اعتماد كنيد! گفتند محرمانگي قراردادها با ما ميدر مثالي ديگر، قراردادهاي خودرو منعقد شد، مسئوالن . اي آنها حرفه

  هـا  گونه ضعف احتماال براي اينكه اين. ها هم همين را گفتند و كاله سر كشور رفت خبرگان اقتصادي همان موقع گفتند قبلي
بود محرمانه شـود؟ الحـق    تر كدام قرارداد واجب. كنند پوشيده شود، در بسياري از موارد قراردادهاي اقتصادي را محرمانه مي

توانيد كليات اين توافق را ببينيد  شما مي. بينيم مثال قرارداد برجام را منتشر كردند سري موارد محرمانه بماند، اما مي بايد يك
كه در آگاهي و پذيرش همه بسيار مفيد بود ، اما بسياري از قراردادهاي اقتصادي متعددي را كه مسئوالن اقتصـادي پـس از   

اي را  هاي دانشي و نبود اهليت حرفه كشيدند، محرمانه اعالم كردند و در نتيجه ضعف ام مرتبا با تبليغات متعدد به رخ ميبرج
حاال تبعاتش كشور و مردم را درگير كـرده و شـرايط اقتصـادي زجردهنـده     . ترتيب توانستند بپوشانند و زير فرش كنند اين به

سال گذشته بـر مسـند نشسـته     30بسياري از آنها در. سال تكراري است 30در ايران ها  بدنه اقتصادي همه دولت. شده است
هـاي   گذاشتند، پس ممكن است وضعيت اقتصادي ما بر اثر نداشتن توانـايي  سال اثر مي 30اگر توانايي داشتند در اين . بودند

  .كافي باشد
 
  اي ندارند را داشته باشند؟ آيا هستند افرادي كه صالحيت مشاوره به مسئوالني كه اهليت حرفه  
 

المللـي   دادهـاي بـين   در قـرار . صاحبان تجربه فراواني در كشورمان وجود دارند، كساني كه به ميهنشان متعهد بوده و هستند
 43دقت كنيد؛ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي . اند كه چطور مذاكره را انجام دهند ها سر اينها رفته و تجربه كسب كرده كاله
دارد، چند بخش خصوصي واقعي كه اتاق بازرگاني يا انجمن مديران آنها را انتخاب كرده باشند، در آن حضور دارد؟ اين  عضو

نبـودن عريضـه و    عضو دارد كه همه دولتي هستند و يكي، دو نفر هم از بخش خصوصي در آن براي خـالي  40ستاد، بيش از 
يچ اثري ندارد و دردآور است كه گـاهي اوقـات حتـي بـدون حـق رأي، در      المجالسي در آن حضور دارند كه ه عنوان زينت به

اي طـي چنـد سـال     هـا و برخوردهـايي چيسـت؟ در هنگامـه     حاصل چنين نگرش. مقابل اين همه حاضران بايد شركت كنند
ادي اسـت كـه   عمومـا وظـايف عـ   . ها را مالحظه و تحليل كنيد كرديم، ليست پروژه آور را پيگيري مي گذشته بايد اقتصاد تاب

  !اند در شرايط عادي آن را انجام دهند ها موظف دستگاه
 

رهبـر انقـالب بـه     1390شـهريور   30در . گونه موارد تمايلي ندارند كه با منتقدان مستقل خود گفتمان داشته باشـند  در اين
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خورد، با كارشناسان و خبرگان  اعداد و ارقام به درد مردم عادي نمي«: اعضاي دولت قبل نكاتي قريب به اين مضمون فرمودند
هاي جمعي براي ارائه عملكردها  ها، حضور در رسانه شود كه صحبت اما همچنان مالحظه مي. »...وگو كنيد وسيما گفت در صدا

ها در  يا آنكه تريبون. كنند اجرا مي) طرفه يك(صورت مونولوگ  ها را در فضاي سترون و بدون ناقد مستقل و به گيري و تصميم
انباشتگي تجربيات برقـرار   يار كساني است كه صرفا تأييدكننده يكديگر باشند، فضاي گفتمان واقعي، نقد منصفانه و برهماخت

  .نيست
 
  حل چيست؟ راه  
 

  .اي تشكيل شود ها تاكنون، گروه پژوهشي ما مرتبا تكرار كرده است بايد نهاد فراقوه از ابتداي تحريم
 
  گيرد؟ مورد پذيرش قرار مي  
 
ايـد   را به وجود آورده  شويد، از همان سطحي كه آن كه با مشكالت اساسي مواجه مي  در جايي«به قول اينشتين . اهي ندارندر

موضـوع حيـاتي ديگـر ايـن واقعيـت اسـت كـه تنهـا راه         . »توانيد آن را حل كنيد، بلكه بايد از سطحي باالتر اقدام كنيد نمي
پرداختنـد، االن   بسياري از فعاالن توليدي كه به عمق سـاخت داخـل مـي   . ت و توليدرفت از اين دام خطرناك، توليد اس برون

ها را بر صنعت ايـران   يافته از تحريم اي سازمان در گذشته مجموعه. اند اعتمادي پيدا كرده اند چون بي خودشان را كنار كشيده
كتـاب بيـان    89را نفيو در صفحه   ر كليدي و اساسينكته بسيا. اعمال كردند تا توانايي كشور در زمينه توليد را تضعيف كنند

ها مشاغل حوزه توليد است تا تالش دولت ايران براي كاهش اتكـا بـه صـادرات نفـت و ايجـاد       هدف اصلي اين تحريم«: كرده
م اين هاي مسئول ه آور اينكه برخي سازمان حيرت. »هاي غيرنفتي را محدود كنند هزار نفر در بخش  500اشتغال براي حدود 

در «: اذعان دارد 1390مثال بانك مركزي در صفحه يك خالصه گزارش تحوالت اقتصادي سال . اند نكته را مستندا ذكر كرده
خصـوص در نيمـه دوم سـال مـورد بررسـي،       المللي عليه كشور، بـه  ها و مضايق مالي ناعادالنه بين شرايطي كه تشديد تحريم

آور است كه نه خود بانك مركـزي تمهيـدات    اما تعجب. »لي كشور را هدف گرفته بودهاي توليدي و ثبات بازارهاي ما فعاليت
بـا ايـن   . باره اعمال كردند الزم را در نظر گرفت و نه دولت و نه وزراي مربوطه اقتصادي كشور واكنش الزم و ضروري را دراين

درسـت در همـين   «: گويـد  نويسنده مـي كتاب،  89در همان صفحه . دفاع رها شدند هاي توليدي از هر جهت بي وصف بخش
هـاي مخـابراتي را بـه ايـران      ها و دولت اين كشور براي فـروش فنـاوري   ها، آمريكا توانايي شركت زمان با اعمال همين تحريم

هاي همراه اتفاق نيفتاد؟ اكنون هـم   ها و تلفن» اس تي بي«هاي تشديدشده براي  كنيد كه چرا تحريم تعجب نمي. »افزايش داد
شنويم  داده و افشاي آنها در جرايد مواجه هستيم و حتي در كمال حيرت مي هرروزه با تخصيص ارز دولتي و فسادهاي رخكه 

مثال خودروهاي هيوندايي يا پورشه يا مازاراتي و امثال آنها ! كه قصد دارند براي واردات تلفن همراه ارز دولتي تخصيص دهند
درست است كـه توانـايي توليـدش را نداشـتيم، امـا دم      . شود ها هم ديده نمي و اولويتشود  يا تلويزيون و يخچال هم وارد مي
هدف ديگر اين بود كه به عموم مردم ايـران كمـك   «: گويد در ادامه در همان صفحه مي! زند خروس در جايي ديگر بيرون مي

هاي  با فناوري[رتباط ميان يكديگر را تري از تبعات سخت ايجادشده براي اقتصاد كشورشان داشته باشند و ا كند درك درست
ترتيب با اين سياست، هم منابع ارزي كشور تخليه و هـم نارضـايتي و نـابرابري داخلـي افـزايش       اين به. »افزايش دهند] نوين
 در. گـذاران اقتصـادي هـم در دامـش افتادنـد      اين اتفاقات با برنامه براي ما چيده شد و برخي از مسئوالن و سياسـت . يابد مي

بـه  . اند نه دارو كه نيازمند طـرف خـارجي و واردات آن هسـتيم    چنين شرايطي ارز دولتي را به واردات موبايل اختصاص داده
  .اند گويم مسئوالن هنوز متوجه شرايط بد نشده همين دليل است كه مي
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  اگر فرد جديدي جايگزين مسئوالن كنوني اقتصادي شود، توانايي بهتري خواهد داشت؟  
 

. به نظر من جايگزيني فـرد اتفـاق خواهـد افتـاد    . شوند اي جايگزين مي دانم؛ بايد ديد كه چه كساني و با چه اهليت حرفه نمي
هـا و رويكردهـاي جديـد بزنـد، امـا       سياسي كشور در اين مسئله بايد دست به انتخاب -گيري اقتصادي مجموعه نظام تصميم

بـراي  . رار بگيرد بايد مطمـئن باشـيم افـق ديـد بلندمـدت داشـته باشـد       خواهد در مناصب اقتصادي ق هرحال كسي كه مي به
اي قرار گيرند  ها و در زمينه حرفه گونه كه قبال عرض كردم، الزم است در يك گفتمان دوطرفه در حضور رسانه قضاوت، همان

رت اين تغييرات به تنهايي صو در غيراين. تا اگر گوهري در وجود وي وجود دارد، براي همه آحاد نخبگان كشور شناخته شود
گيري كنند و تنهـا يـك    دهد سه قوه نبايد در اقتصاد تصميم عملكردهاي هفت دهه گذشته نشان مي. تواند كارساز باشد نمي

هـاي اقتصـادي و فنـي و حقـوقي،      اي متشكل از افراد دانشگاهي در زمينـه  يك نهاد فراقوه. گير نهايي باشد مركز بايد تصميم
گيـري   نفعان كارگران بايد تشكيل شود تا در مورد مسائل اقتصـادي تصـميم   بخش خصوصي و نمايندگان ذي مديران اجرائي

. آورد، متمركز شوند زاست و رشد كيفي اقتصادي را به همراه مي مسئوالن اوال بايد متوجه شوند روي صنعت كه اشتغال. كنند
البالغـه    در بسياري از امور دانش كافي نداريم، موال علـي در نهـج  دوم اينكه بفهميم . اصل انتخاب و تمركز بسيار حياتي است

هاي عاقله را  هاي قوه دانش بنابراين خرده. »شود برد به هالكت دچار مي دانم را به كار نمي آن كس كه جمله نمي«: فرمايند مي
اي  ثال وزيـر يـا هيئـت دولـت اليحـه     مـ . افتـاد  سال پيش در كشور ما اتفاق مـي  60البته، اين كار بايد . بايد روي هم گذاشت

يا يك نفـر  . بارها هم اتفاق افتاده. خواند نويسد كه فاتحه اليحه دولت را مي نويسند، اما يك نماينده در مجلس طرحي مي مي
 ها اعم از اليحـه يـا طـرح را    هاي دور استناد كند و همه رشته رود در ديوان عدالت اداري و ممكن است به قانوني در سال مي

سـال   60كـرديم، كمااينكـه حـدود     اگر قبول داريم جنگ اقتصادي شروع شده بايد در شرايط عادي اين كار را مي. پنبه كند
قبال . كشورهاي ديگر فهميدند. گير مستقل ايجاد شود و شاه قبول نكرد قبل به ايران گفته شد كه در اقتصاد يك نهاد تصميم

هاي شـگرفي بـه دسـت     اند و چه موقعيت وجود است كه كشورهاي ديگر چه كردهمستنداتش م. هم اين را مطرح كرده بودم
ها و اتالف  دادن زمان، فرصت اي مورد پذيرش قرار نگيرد، همين سيكل معيوب و باطل خطا و ازدست اگر نهاد فراقوه. اند آورده

كنـد،   ركس تصميم ديگري را خراب مـي ه. گو باشد گيري نداريم كه پاسخ حاضر يك نقطه تصميم درحال. شود منابع تكرار مي
مجلـس،  . به همين خاطر اعالم كرديم كه يك نقطه باشد تا بـراي اقتصـاد تصـميم بگيـرد    . در نتيجه مسئول مشخص نيست

ها دخالـت كننـد يـا     گيري كند در تصميم توانند به تنهايي در دنيايي كه هر لحظه قوانينش تغيير مي قضائيه نمي دولت و قوه 
هـا بـراي خـروج از وضـعيت      حـل  امروز راه. موقع تصميم بگيرند ين را داشته باشند كه بتواند به صورت چابك و بهحتي توان ا

ها، هم از سوي بخش خصوصـي واقعـي و هـم از سـوي      حل هاست كه اين راه سال. بحراني كشور بسيار واضح و مشخص است
هـا در داخـل    حـل  اي براي اجـراي ايـن راه   فقط بايد اراده. صورت شفاف بيان شده است كارشناسان مستقل و داراي تجربه، به

بايد منافع جمعي و ملي بـر منـافع   . هاي موجود بيرون آييم وجود داشته باشد تا بتوانيم به صورت موفق از مشكالت و بحران
هزينـه  . اف شـود اقتصاد شـف . توليد و صنعت در رأس امور قرار گيرد. اقليت صاحب قدرت و ثروت در كشور برتري داده شود

  . اي براي انجام آنها در كشور وجود نداشته باشد قدر باال رود كه انگيزه رويه آن هاي نامولد، فساد، داللي و واردات بي فعاليت
 .اي اين كار را داشته باشند باره استفاده شود كه اهليت حرفه هاي اقتصادي متمركز و از افرادي دراين گيري تصميم

  


