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حسين راغفر :واردات
خ�ودرو در س�ال 92
نس�بت به س�ال پي�ش از آن
دو براب�ر افزايش داش�ته كه
فاجعه است .بايد مشكل را در
مناس�بات غل�ط و فس�اد در
توجو كرد
اقتصاد كش�ور جس 
به عنوان مث�ال تحميل كردن
700مدير در بخش صنعت كه
در دول�ت پيش صورت گرفت
ش�يوه غلط مديريتي اس�ت و
محصول�ي ك�ه از آن بي�رون
ميآيد اقتصاد ناكارآمد است

عکس :امیر رجبی /ایران

قبل از اينكه به مفهوم توليد ملي بپردازيم ابتدا بگوييد نقطه
صفر كمپين آري به توليد ملي از كجا شروع شد اين ايده چگونه
شكل گرفت و بر پايه چه نيازهايي بود؟
حسين راغفر :سالها است كه در مورد نقش و اهميت توسعه صحبت
ميكنيم و اين امكان پذير نيست مگر با توسعه صنعتي و توسعه صنعتي
نيز بدون توليد امكان پذير نيست .سابقه تاريخي نشان ميدهد اصوالً در
ايران صنعت همواره مسأله ثانوي بوده به اين معنا كه حداقل در يكصد سال
گذشته بويژه بعد از پيدايش نفت و درآمدهاي نفتي عمدتاً تجارت مطرح
بوده و در سالهاي اخير بويژه از سال 1352به بعد از آنكه درآمدهاي نفتي
به يكباره افزايش پيدا ميكند .عمده مسائل در تجارت هم به واردات بسنده
ميش��ود اين ساخت اقتصادي يك ساخت سياسي متناسب با خودش را
شكل داده و منافع گروههاي خاصي در آن شكل گرفته كه ميتوان رد پاي
آن را در بسياري از نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كشور ديد.
ادامه اين روند اقتصاد كشور را متالشي ميكند بنابراين توجه به توليد
تنها گزينهاي اس��ت كه به عنوان راه حل خروج از بحران مطرح ميشود.
خوش��بختانه درسالهاي اخير بويژه در دستورالعملها و احكام ابالغي به
توليد توجه شده اما عليرغم همه تأكيداتي كه در بسته سياستي دولت به
عنوان اقتصاد مقاومتي استفاده ميشود به سياست تبديل نشده و به نظرم
فقط براي تزئين است و كاركرد عملي ندارد .مادامي كه به اين كاستيها
پاس��خ داده نش��ود همواره خطر رش��د بيرويه بخش تجارت بويژه بخش
واردات وجود دارد.
یعنی شما با تجارت مخالفید؟
خير ،ما با تجارت مخالف نيستيم ،تجارت بخشي از اقتصاد يك كشور
است اما تجارتي كه معطوف به صادارت باشد قطعاً مقبول و پسنديده است.
در كشور ما متأسفانه بيشتر جنبه وارداتي تجارت تقويت ميشود .بخشهايي
كه تحت عنوان توليد مث ً
ال در بخش صنعت و استخراج منابع نفتي از آن نام
برده ميشود توليد نيست و از طرفي عمدتاً با كمك متخصصين خارجي
انجام ميشود .اين منابع درآمدهاي بادآوردهاي هستند كه منشأ بسياري
از گرفتاريهاي اقتصاد ايران را رقم ميزنند .به عبارت ديگر شيوه مديريت
منابع طبيعي اصليترين مشكل بحران اقتصاد ايران است.
شما به شيب تند واردات در دولت نهم و دهم اشاره كرديد آيا
عمق آس�يب به اندازهاي بوده كه در حال حاضر دولت نميتواند
قطاري را كه از ريل خارج شده به مسير برگرداند؟
حس�ين راغفر :به نظرم منافع گروههاي منتفع خيلي قدرتمندتر از
مصوبات دولتها اس��ت .فشارهاي موجود تأثيراتش را ميگذارد .به عنوان
مثال واردات خودرو در سال  92نسبت به سال پيش دو برابر افزايش داشته
كه فاجعه است .بايد مشكل را در مناسبات غلط و فساد در اقتصاد كشور
توجو كرد به عنوان مثال تحميل كردن 700مدير در بخش صنعت
جس 
كه در دولت پيش صورت گرفت شيوه غلط مديريتي است و محصولي كه
از آن بيرون ميآيد اقتصاد ناكارآمد اس��ت .اين در حالي اس��ت كه ما 15
سال پيش به تركيه منسوجات صادر ميكرديم و امروز يكي از اصليترين
واردكنندههاي منسوجات تركيه هستيم .علت اين است كه هزينه توليد در
كشور به نحو بيسابقهاي افزايش يافته است از سوي ديگر توليدكننده مخير
است بين توليد و تجارت انتخاب كند .وقتي وارد تجارت ميشود سودهاي
زيادي به دس��ت ميآورد كه نه تنها ميتوان��د از ماليات فرار كند بلكه به
س��هولت منابع را هم از كشور خارج ميكند .در واقع تمامي ريسكهايي
كه توليدكننده با آن روبه رو است در بخش تجارت ديده نميشود .به اين
خاط��ردر همه جاي دنيا مث ً
ال امريكا ،تركيه ،اروپاي غربي و چين دولتها
از توليد حمايت ميكنند و بس��تههاي حمايتي دارند .كش��ور چين بدون
حمايت دولت امكان ندارد بتواند براي تمام دنيا توليد كند .نگاه غلطي كه
در اقتصاد ايران وجود دارد اين اس��ت كه آنهايي كه مخالف اقتصاد دولت
هستند همواره در دولت حضور سياسي دارند و تصميمگيري ميكنند.
در دولت گذشته نه تنها بخشي از كارخانهها تعطيل شد و برخي
هم با نيمي از ظرفيت ادامه حيات دادند بخشي از توليدكنندهها
هم متأس�فانه از كش�ور خارج ش�دند و ح�اال با برن�د ايراني در
كش�ورهاي ديگر كاال توليد ميكنند .با توجه به اينكه ميگوييد
توليد در كشور معنايش را از دست داده ،حمايت از توليد از چه
جايگاهي برخوردار است؟
مصطفي حسني :بعد از آنكه كمپين نه به يارانه را راهندازي كرديم در
اين ميان نظرات توليد كنندگان داخلي را هم كه عمدتاً توليدكننده متوسط
بودند در مورد توليد داخلي جويا شديم .توليدكنندههاي داخلي ميگفتند
«ما عشق به توليد و اشتغال داريم و اين كار را با همه سختيهايش انجام
ميدهيم ولي متأس��فانه برندهاي خارجي اجازه نميدهند كاالي داخلي
ديده شود .براي مثال اقتصاد كشور كره باز است و ديگر كشورها كاالهاي
خود را به آن صادر ميكنند ولي نكته جالب اين است كه مردم اين كشور
كاالهاي وارداتي را نميخرند و به كاالي خودشان لبخند ميزنند .در كمپين
آري به توليد ملي هدف ،لبخند به توليد ملي اس��ت .بازار مارك فروشها
در تهران مثال خوبي براي حمايت نكردن از توليد ملي است .لباسهايي
كه در ايران توليد ميشود و جنس بسيار خوبي هم دارند به خاطر اينكه
حس خريد كاالي ايراني در جامعه ضعيف اس��ت با ماركهاي خارجي به
فروش ميرس��ند .وقتي مردم به آس��اني كاالي ايراني را رد ميكنند تمام
اميد توليدكننده را از بين ميبرند .به همين خاطر است كه توليدكنندههاي
متوس��ط معتقدند اميدي براي توليد ندارند .اگرچه نميتوان يك شبه به
نتيجه مطلوب رسيد ولي اين نوع گفتمان بتدريج باعث ميشود حداقل به
توليد داخلي لبخند بزنيم تا كساني كه استعداد توليد كردن دارند بتوانند به
جايگاه واقعي برگردند .تمامي كشورهايي كه در توليد صاحب نام شدهاند از
اين كوچه عبور كردهاند .امروزه 13درصد ثروت دنيا در اختیار برندهاست
و ايران هيچ نقشي درآن ندارد چون جامعه نگاهي مبتني به توليد داخلي
ندارد پس چگونه ميتوان از اين مسير عبور كرد و در دنيامطرح شد؟
كمپين چگونه عضوگيري ميكند؟
مجتبي حسينخاني :كمپين آري به توليد ملي در راستاي ايجاد اميد
و نگاه مثبت مردم به توليدات داخلي بعد از كارهاي مطالعاتي ،بهمن ماه
سال گذشته شكل گرفت .در اين راستا با يكسري از اقتصاددانان ،هنرمندان
و استادان مطرح دانشگاه مانند دكتر راغفر مشورتهايي انجام شد و حدود
 15نفر از فعاالن حوزههاي مختلف رس��انه ،هنري ،ورزش��ي ،اقتصادي و
فرهنگي عضو شدند.
در حال حاضر اين كمپين در حوزه مجازي فعاليت ميكند و جلسههاي
پرس��ش و پاسخ ادامه دارد و حمايتها بهصورت منسجم از كمپين اعالم
ميش��ود همچنان كه تعدادي از توليدكنن��دگان داخلي به كمپين روي
خوش نش��ان دادهاند .نگاه مثبت به توليد ملي زماني ايجاد ميش��ود كه
عالوه بر حمايتهاي مردمي حاكميت و دولت هم بسته حمايتي اقتصادي
درست و هدفگذاري ش��دهاي را در خدمت توليدكنندگان قرار دهد .در
حال حاضر برخي از توليدكنندهها به اس��م توليد داخلي ،كاالهاي مونتاژ
ش��دهاي توليد ميكنند يا برخي از توليدكنندگان قاچاقي وسايلشان را
وارد كشور ميكنند در حالي كه هدف كمپين آري به توليد ملي،حمايت از
توليد با كيفيت و پاك است.
كساني كه قصد دارند به اسم كاالي ايراني آبروي بقيه توليدكنندههاي
داخلي را ببرند هرگز در سبد حمايتي ما جايي ندارند .از دولت ميخواهيم
س��نگهايي كه جلوي پاي توليد كنندگان را س��د كرده ،بردارند .مافياي
واردات در كشور بسيار قدرتمند است .با وجود چنين واردكنندههايي كه
ساالنه چند ميليارد هزينه تبليغات شان است چگونه توليدكننده داخلي
ميتواند رقابت كند؟بدون شك اين كار با كمك مردم و دولت امكان پذير
است البته تالشهاي زيادي در اين زمينه انجام شده و حتي مقام معظم
رهبري سال  91را سال حمايت از توليد ملي نامگذاري كردند ،حاال كمپين
قصد دارد اين ايده را با فرهنگسازي ميان مردم عمومي كند.
به نظر ش�ما وضع توليد تا اين اندازه خراب است كه بايد براي
جلب نظر سياستگذاران و مردم كمپين راه انداخت؟
حس�ين راغفر :همواره مسائل و مشكالت براي همه روشن نيست.
در كشور ما براي آشنا شدن با مسائل بايد بگذاريم بحران شود تا اينكه
مسأله شناخته شود ،به نظرم متأسفانه به اين مرحله رسيدهايم 25 .سال
پيش وقتي دولت س��ازندگي به نام توليد شروع به كار كرد به طور مثال
در بخش پتروشيمي شعار راهاندازي صنايع ارز آور بود و هدفگيري اين
سياست توس��عه مبتني بر صادرات .با اين حال متأسفانه امروز به جايي
رسيدهايم كه صنايع پتروشيمي يكي از معضالت اقتصاد كشور است ،يعني
مادامي كه دولت به اين بخش خوراك ارزان ندهد و يارانه نپردازد امكان
حضور ندارند به همين دليل است وقتي قيمت انرژي و گاز را مجلس در
بهمن ماه تصويب كرد بالفاصله اين صنايع و بازار سهام فرو ريخت .علت

اين بود كه بزرگترين س��هم سود متعلق به پتروشيميها بود و از طرفي
اين سود نه از طريق بهرهوري و كارايي و ابتكار عمل حاصل ميشد بلكه
از طريق يارانههاي بيحس��اب و كتابي كه دولتها پرداخت ميكردهاند،
به دس��ت ميآمد .همچنين اين صنايع  82درصد از محصوالت ش��ان را
صادر ميكردند و در بسياري اوقات ارز را وارد نميكردند و از سوي ديگر
حاميانشان براي افزايش قيمت ارز تالش كردند و بعد از آنكه به  4هزار
تومان رسيد وارد بازار كردند .نقش درآمدهاي ارزي پتروشيمي در تحريم
بازار ارز كش��ور موضوعي جدي اس��ت كه بايد به آن رسيدگي شود .ولي
متأسفانه هنوز به اين مسأله توجهي نشده و اقتصاد كشور به اين مرحله
رس��يده است .اگر  20سال پيش نقش��ه راهي براي انرژي كشور ترسيم
ميشد كه مث ً
ال صنعت نفت كه نزديك به  100سال است اقتصاد كشور را
تغذيه ميكند چه آيندهاي دارد وضع اينگونه نبود .در حال حاضر دولت
100ميليارد دالر بسته سياستي را در اليحهاي به مجلس داده و درخواست
س��رمايگذاري در بخش صنعت نفت كرده بدون اينكه يك خط جايي
نوشته شود كه اين براي چيست تمام شواهد و قرائن نشان ميدهد صنعت
نفت و صنايع پتروشيمي بايد محرك اصلي توسعه صنعتي كشور باشند
اگر اين امر محور قرار بگيرد و زنجيره ارزش افزودهاي را كه در اين بخش
ميتواند شكل بگيرد تكميل كنيم به يقين ايران يكي از قدرتهاي صنعتي
دنيا خواهد شد اما چرا اين موضوع شكل نميگيرد پاسخش روشن است
زيرا عدهاي مصالح ملي كشور را به گروگان گرفتهاند و فسادي را در اين
حوزه ش��كل دادهاند كه متأس��فانه كل مجموعه را از تصميم گيريهاي
قاطع عم ً
ال عاجز كرده اس��ت .از طرف ديگر تبديل نشدن ايران به قدرت
صنعتي جزو منافع كش��ورهاي خارجي اس��ت .در نقش نفوذ قدرتهاي
خارجي هم براي اينكه ايران صنعتي نشود ،ترديدي نيست .حاميان اين
تفكر كس��اني هستند كه ميگويند خودروسازي ورشكسته و عاجز است

در آن ميشود زد ،اما حقيقت امر اين است كه جامعه ما خيلي آسان به
توليد داخلي نه ميگويد و به عناوين مختلفي خودش را به كاالي خارجي
نزديك ميكند و در نهايت خودش متضرر ميشود.
حسين راغفر :بين مصرفگرايي و مصرف تفاوت وجود دارد همواره
در هر جامعهاي مصرف وجود داشته و مصرف محرك توليد است كه نكته
بسيار مهمي است .مصرفگرايي به وضعيتي اطالق ميشود كه در آن عمده
نيازهاي جامعه نيازهاي القايي و نه نيازهاي اساس��ي است يعني يكسري
خواستههايي به جامعه تزريق ميشود كه منشأ آن سود توليدكننده است.
مصرفگرايي به معناي مصرف ابتذال و اتالف منابع هميشه وجود داشته
است مانند جامعه اش��رافي كه با استفاده از كالهها و لباسهاي عجيب و
غريب نشان ميدادند نيازي به كار كردن ندارند اما امروزه در علوم اجتماعي
مصرفگرايي به وجهي اطالق ميشود كه نوع مصرف عمومي ميشود.
پس ميتوانيم بگوييم كه واردات به جاي توليد منجر به فرهنگ
مصرفگرايي شده است؟
حس�ين راغفر :بله هميش��ه در طول تاريخ اينگونه بوده است مث ً
ال
در ده��ه  1920ح��دود  50درصد جامعه امريكا كه زنها بودند ،س��يگار
نميكشيدند .شركت س��يگار براي اينكه سود شركت را افزايش دهد ،با
استفاده از ترفندهايي تابوي سيگار كشيدن زنها را در جامعه ميشكند و
بعد از آن ظرفيتي براي تجارت و سرمايه درست ميكند .آنها پشت اين
قضيه شعارهاي سياس��ي مطرح ميكردند و ميگفتند كبريتي كه زنها
براي روشن كردن سيگار در دست ميگيرند همان شعله آزادي است .بدين
ترتيب شركتهاي بزرگ خودشان را به جامعه تحميل كردند و تقاضاهايي
را كه نياز جامعه نبود ،القا كردند .يا اينكه در س��ال  1902توليد خودرو
فورد در س��ال دویس��ت هزار بود كه با شكلگيري خط مونتاژ اين رقم به
2ميليون ميرس��د ولي نكته مهم ،بحث تقاضاي خودرو بود .بايد تقاضاي

در ميزگرد ايران با اعضاي كمپين <آري به توليد ملي> مورد بررسي قرار گرفت

مشق مبارزه
با مصرفگرایی

محمد مطلق – فريبا خان احمدي

توليد يكي از ش�اخصههاي اصلي سلامت اجتماعي است ،جامعه سالم
جامع�هاي اس�ت كه مردمان آن پاي�ه زندگي ف�ردي و اجتماعي خود را
بر مبناي كار و توليد بنا ميكنند .زندگي س�نتي ايراني و تاريخ طوالني
اي�ران مفه�وم كار ،تولي�د و خالقيت را ب�ه عنوان جوه�ره اصلي خود
تعريف ميكند .اغلب گردش�گران و مستشرقاني كه پاي به ايران زمين
گذاش�تهاند از ديدن قناتهاي ايراني ابراز تعجب كردهاند يا در مواجهه
ب�ا بازار آن را مجموعهاي كامل از چرخ�ه توليد ارزيابي كردهاند .اكنون
اما چرخهاي توليد به كندي ميچرخد و سياس�تگذاريهاي اش�تباه در
س�الهاي گذش�ته قطار را از ريل خارج كرده است .در اين راستا دولت
بارها دست ياري به سوي مردم ،بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد

در حالي كه ممكن است خودورسازي كنوني به داليلي كه ريشه در فساد
اداري و اقتصادي دارد ناتوان شده باشد ،اما معنايش اين نيست كه كشور
از توليد داخلي خودرو ناتوان است .همچنان كه كشور ما توليد پيكان را
با كرهايها ش��روع كرد ،امروز آنها همه دنيا را گرفتند و ما پيكان را به
موزه فرستاديم.
مطالعات نش��ان ميدهد كره جنوبي از دهه  60و در دوره مش��ابهي با
ايران نصف سرمايهگذاري خارجي داشته يعني ميزان ارز وارداتي در صنايع
آنها نصف ميزان ارزي بوده كه ما از منابع نفت و گاز حاصل كرده و وارد
كشور كرديم اما اينكه چرا كرهاي ها توانستند از ارزشان به نحوي استفاده
كنند كه اين كارآمدي را داشته باشد ولي ما نتوانستيم؟چرا ما گاز و نفت
را هزاران كيلومتر به كره جنوبي صادر ميكنيم و آنها بعد از اعمال ارزش
افزوده دوباره به ايران صادر ميكنند و كاالي آنها ارزانتر اس��ت؟ اينها
سؤالهاي جدي است كه بايد توجه شود .بنابراين عموم مردم بايد نسبت
به مشكالت و مصائبي كه واردات كاال به همراه دارد ،آگاه شوند و با توليد
كار در كشور به يكي از اصليترين نگراني خانوادهها يعني بيكاري جوانان
پايان دهند.
ش�ما به توليد و واردات اشاره كرديد ولي هنوز از مصرف بحث
نشده است .ما گاهي مردم را از مصرف و مصرفگرايي ميترسانيم
در حال�ي كه مصرف چرخ توليد را ميچرخاند ،نظر ش�ما در اين
رابطه چيست؟در اين كمپين مردم را به چه نوع مصرفي هدايت
ميكني�د و ارتباط مصرف و توليد داخل�ي در اين كمپين به چه
شكلي است؟
مصطفي حسني :از ابتداي اين طرح هدف اين بود كه ايراني بخريم
و ايراني بفروشيم .ما با مقوله مصرفگرايي كاري نداريم اعتقاد داريم آنچه
در ذهن مردم توس��عه پيدا كرده ،فرهنگ اس��ت .در فرهنگ ما نزديك
ش��دن به كاالي داخلي نوعي كسر كالس تلقي ميشود يعني كسي كه
كاالي ايراني ميخرد ،انگار از س��طح اجتماعي پاييني برخوردار اس��ت
بنابراين بازگرداندن و تغيير اين ذهنيت به جايگاه واقعي كاري است كه
كمپين در جهت تحقق آن تالش ميكند .البته براي اين منظور نياز به
ابزارهايي داريم به طور مثال اگر جش��نوارهاي با عنوان توليد ملي شكل
بگيرد و فيلمهاي كوتاهي در اين باره س��اخته ش��ود حرفهاي قشنگي

دراز كرده و از همه مردم براي بازگرداندن اين قطار به ريل كمك خواسته
اس�ت .كمپين «آري ب�ه توليد ملي» كه به ابتكار مجتبي حس�ينخاني و
مصطفي حس�يني از فع�االن اجتماعی در عرصه س�ازمانهای مرد نهاد
در فضاي مجازي ش�كل گرفت نمونهاي از پاسخ اجتماعي به درخواست
دولت ب�ود .حركتي كه به س�رعت توانس�ت نظر برخ�ي اقتصاددانان و
چهرههاي برجس�ته دانش�گاهي را نيز با خود همراه كند .دكتر حس�ين
راغفر اقتصاددان ،نويس�نده و استاد دانشگاه يكي از نخبگاني است كه
اكنون به عنوان مشاور كمپين آري به توليد ملي اين كمپين را همراهي
ميكن�د .این س�هچهره صاحبنظر با ش�رکت در میزگرد <ای�ران> ابعاد
اجتماعی این حرکت را که ظاهری اقتصادی دارد کاویدهاند.

مجتبي حسينخاني:
كمپي�ن آري به توليد
ملي در راس�تاي ايجاد اميد و
نگاه مثبت م�ردم به توليدات
داخل�ي بع�د از كاره�اي
مطالعات�ي ،بهمن ماه س�ال
گذشته ش�كل گرفت .در اين
راستا با برخی از اقتصاددانان،
هنرمندان و اس�تادان مطرح
دانشگاه مشورتهايي انجام
شد و حدود  15نفر از فعاالن
حوزهه�اي مختل�ف رس�انه،
هن�ري ،ورزش�ي ،اقتصادي و
فرهنگيعضوشدند

مصطفي حسني :من
چ�ون در ح�وزه
برندس�ازي كار ميكن�م در
س�فري كه به تركيه داش�تم
ميديدم دانش�جويان هوس
زيادي براي نش�ان دادن و به
رخ كشيدن پرچم كشورشان
دارن�د .اي�ن ح�س نقط�ه
اش�تراكي را درست ميكند و
به نگاه مثبت مردم نسبت به
توليدداخليكمكميكند.اين
ح�س بايد بين م�ردم ما نيز
بوجودبيايد

خودرو از گروههاي متوسط به باال به طبقات كارگري سرايت ميكرد .از اين
رو تبليغاتي صورت گرفت كه به تقاضا در جامعه منجر ميشد.
در نمونه ديگر ميبينيم س��طح متوسط مسكن در كره جنوبي ،چين
و ژاپن  25متر اس��ت .در اين كشورها مردم كم مصرف ميكنند ،تراكم و
انباشت سرمايه وجود دارد و در مقابل زياد توليد ميكنند .بنابراين فرهنگ
نقش بسيار تعيين كنندهاي در مصرفگرايي دارد .كمپين آري به توليد ملي
قصد آگاهيبخشي به جامعه را دارد تا مردم دنبال تقاضاهاي القايي نروند و
كم مصرف كنند .نمونه ديگر اين نوع فرهنگسازي انگلستان است .در اين
كش��ور به خاطر گران بودن انرژي همه خانوادهها چراغهايشان را در شب
خاموش ميكنند و از نور تلويزيون استفاده ميكنند در حالي كه در كشور
ما قشر نخبه كه دانشجويان هستند ،چراغهاي همه كالسها و سالنها را
روشن ميگذارند و حساسيتي به اسراف منابع ملي نشان نميدهند .خود
من هر ش��ب در دانش��گاه چند هزار المپ خاموش ميكنم بعد به منزل
ميروم .قاعدتاً فرهنگ مصرف نيز به فرهنگ متناسبي نياز دارد و اين زماني
حاصل ميشود كه مردم در توليد آن كاال زحمت بكشند .هدف قطع كم
كاريهاي اقتصادي كشور و وابستگيها است و اين امكانپذير نيست مگر
اينكه توليد در كشور صورت بگيرد.
در هيچ كجاي دنيا توليدكنندهاي را نميتوان ديد كه پورش��ه س��وار
ش��ود زيرا كس��اني كه پورش��ه ،مازراتي و رولز رويس س��وار ميش��وند،
کس��انی هس��تند كه پولهاي بادآوردهاي دارند و ارزش��ش را نميدانند
در حال��ي ك��ه در دوره دولته��اي نهم و دهم به اس��م دف��اع از عدالت
و طبقه پايين  400دس��تگاه پورش��ه و س��ال بعد  550دس��تگاه و بعد
مازراتي وارد ش��د و به رقابت در مصرفگراي��ي دامن زد .اص ً
ال امكانپذير
نيست جوان  25س��الهاي اال اينكه پدرش درآمدهاي بادآوردهاي داشته
باشد س��وار پورشه شود اين ش��يوه مصرفگرايي آرزوهايي را در جامعه
بين جوانان رقم ميزند و به رش��د جرايمي در كش��ور منجر ميشود كه
خطرناك است.
آق�اي حس�ينخاني! ش�ما گفتيد قب�ل از تش�كيل كمپين با
توليدكنن�دگان صحبت كردي�د و دكتر راغفر هم اش�اره كردند
كه منابع ملي با ش�عار عدالت تقس�يم شد و از بين رفت بعد هم
ش�اهد بوديم  40يا  50درصد از كارخانهها توليداتشان افت كرد

جامعه

15

يا تعطيل ش�دند .شما در مش�اهدات ميداني چه ديديد و به چه
ارزيابي رسيديد؟
مجتبي حسينخاني :در  8س��الي كه شعار عدالت داده شد ،خيلي
مشکالت پدید آمد كه مردم بيشتر شاهدش بودند يكي از بخشهايي كه
آسيب ديد ،بخش توليد بود .دولت نهم و دهم به عنوان اينكه ميخواهند
ب��ه توليدكنندگان كمك كنند ،منابع خوبي را در اختيار برخي افراد قرار
داد .اگر با حس��ن نيت به اين مسأله نگاه كنيم ،ميبينيم قرار شد دولت
وامه��اي كالني به توليدكنندهها تزريق كنند تا بتوانند با ايجاد خطهاي
توليد به افزايش اش��تغال كمك كنند .ه��دف از آن راهاندازي بنگاههاي
كوچك زودبازدهي بود كه در دولتهاي پيش��ين مطرح شده بود تا مث ً
ال
با در اختيار گذاش��تن وام  3ميليوني با يك س��از و كار حس��اب شدهاي
بخش توليد راهاندازي شود در اين طرح پولهاي كالن رد و بدل نميشد
تا مفاس��د كالني صورت بگيرد ام��ا در دولت نهم افكار با واقعيات جامعه
همخوان��ي نداش��ت و به جاي اينك��ه پله به پله باال برون��د از پله اول به
پله دهم صعود ميكردند؛ توليدكنندههاي��ي بودند كه ارزش مالي واحد
توليديش��ان مث ً
ال  500ميليون تومان بوده بانكها طبق اين س��رمايه و
براي تضمينشان  300ميليون وام ميدادند ولي چون مفسده در كار بود،
قيمت واحد توليدي را به جاي  500ميليون 2 ،ميليارد تومان ارزشگذاري
ميكردند و توليدكننده به جاي اينكه پول را وارد بخش توليد كند ،تبديل
به واردكننده ميش��د و به كارهاي داللي و ساخت و ساز ميپرداخت .در
مقابل كساني هم بودند كه با همان ميزان واقعي وام وارد توليد شدند كه
ب��ا ب��اال و پايين رفتن ارز ضرر كردند .در هر دو صورت آنچه بازنده ش��د،
بخش توليد بود.
ب�ا توجه به اينكه باالتري�ن درآمدهاي نفتي تاريخ را در دولت
نهم و دهم داش�تيم ،چرا وضعيت توليد به اينجا رسيد و راهكار
شما چيست؟
مجتبي حس�ينخاني :متأسفانه دولتي س��ر كار بود كه حتي براي
مس��افرت هم برنامهريزي نميكرد چه رس��د به اينكه براي اقتصاد كار
كارشناس��ي داشته باشد .حتي س��ال  85اقتصاددانان نامهاي در اين باره
نوش��تند كه دولت دارد به بيراهه ميرود اما با اين عنوان كه كارشناسي
كيلويي چند ،مدارك را كاغذ پاره ناميدند .اميدواريم اقصاد كشور اصالح
شود ولي آن  8سال چيزي است كه شايد اصالح آن حداقل  20سال طول
بكشد در دولت تدبير اين عزم ديده ميشود و ما هم از طريق بدنه اجتماعي
سعي ميكنيم ديد مثبتي به توليد داخلي در مردم ايجاد كنيم .عالوه بر
توليد داخلي مش��هود برخي ظرفيتهاي نامشهود مانند سفر داخلي نيز
وجود دارد كه بايد با حمايت از صنعت گردشگري مردم را به سفر و تفريح
در كشور تشويق كنيم .سفرهاي خارجي در واقع خارج كردن ارز از كشور
است و اين امر به تعطيلي هتلها و رشد بيكاري كمك ميكند.
مصطفي حسني :من چون در حوزه برندسازي كار ميكنم در سفري
كه به تركيه داش��تم ميديدم دانشجويان هوس زيادي براي نشان دادن و
به رخ كشيدن پرچم كشورشان دارند .اين حس نقطه اشتراكي را درست
ميكند و به نگاه مثبت مردم نس��بت به توليد داخلي كمك ميكند .اين
حس بايد بين مردم ما نيز بوجود بيايد .موضوع اينجاست كه اگر بخواهيم
خيلي نقد كنيم و نگاه منفي داشته باشيم ،شرايط پيچيدهتر ميشود اما
نكته مثبت اينجاست كه دولت كنوني علي رغم مشكالتي كه دارد ،نگاهش
به بخش توليد داخلي مثبت است .مردم هم در كنار آن ميتوانند كمك
كنند .مث ً
ال اگر مفهوم پرچم مقدس ايران در ذهن مردم بيشتر جا باز كند
و برايش��ان اهميت داشته باشد ،زمينه براي توسعه و توليد كاالي داخلي
هم باز ميشود .نگوييم اين حس در مردم مرده است همچنان كه شادي و
غرور مردم را در واليبال به عنوان كاالي ورزشي ميبينيم ،اگر اين اتفاق در
بخش كاالي توليدي بيفتد بيشتر لذت خواهند برد و اين در اوضاعي كه
بوي بهبود شنيده ميشود شدني است .پس اگر ميخواهيم ريزش مشاغل
بوج��ود نيايد مردم بايد به تولي��د ملي لبخند بزنند اگرچه همه چيز يك
ش��به اتفاق نميافتد و كاالهاي داخلي رقابت پذير نيستند اما مادامي كه
توليدكننده داخلي را قهرمان ببينيم ،كار بزرگي كردهايم .در شرايطي كه
صدا و سيما در سريالهاي مختلف كارخانهدار داخلي را فردي فاسد نشان
ميدهد ،واقعاً چه انتظاري ميتوان از مردم داشت؟
در توليد ،سرمايهگذاري روي مزيتهاي نسبي مطرح است آيا
اساس� ًا امكانپذير اس�ت كه ما در انواع محصوالت كشاورزي از
گندم گرفته تا هندوانه خودكفا باشيم و از طرف ديگر در صنعت و
فناوري و ...يا اينكه بايد جايي هم روي واردات حساب باز كنيم؟
مصطف�ي حس�ني :آش��نايي تعري��ف ميكرد ب��ا رش��د اقتصادي
واژه بچ��ه پول��دار را به واژه بچه پولس��از بي��ن دوس��تانش تبديل كرده
است .وقتي وارد وادي باطل و مسير اشتباه ميشويم همه چيز به اشتباه
س��اخته ميش��ود .در نظر بگيريد زمان دولت آقايهاشمي جمعيت 45
ميلي��ون بود و جمعيتي كه مس��تقيم با صنعت ف��رش درگير بودند به 8
ميليون نفر ميرسيد اما در حال حاضر طراحان صنعتي فرش ايران بيكار
هستند .واقعيت اين است كه اگر مردم بخواهند به توليد بها بدهند دولت
هم مجبور ميش��ود به اين مسير برگردد .هنگام ايجاد اين كمپين بعد از
آنكه جنبشهاي دانشجويي از طرح مان حمايت كردند به ادامه راه دلگرم
شديم آنها ميگفتند« :ما توليد داخلي ميخريم تا در آينده براي خودمان
شغل ايجاد شود ».مس��يري كه در حال حاضر پيش رويمان قرار دارد با
كمك توليدكنندگان داخلي ميتواند به نقطه خوبي برس��د انتظاري هم
كه از صدا و سيما داريم اين است كه فيلمهايي بسازد كه ارزشها در آن
درست تعريف شوند.
حس�ين راغفر :قطعاً هيچ كش��وري نميتواند هم��ه كاالهايش را
توليد كند .در فرايندهاي توس��عه جنوب ش��رق آسيا ميبينيم صنعت
فوالد در اين كش��ورها براي رونق صنايع ديگر بنا ميش��ود و در مقابل
تي��ر آهن را براي ساختمانس��ازي وارد ميكنند زي��را مقرون به صرفه
نيس��ت اما در كشور ما استراتژي توسعه صنعتيمان روشن نيست .مث ً
ال
توليد فوالد در كش��ور به منظور مصرف ساخت سازههاي بتني است نه
توليد .در توسعه صنعتي معموالً به چند صنعت خاص تأكيد ميكنند و
س��رمايه گذاريهاي اصل��ي روي آن صنايع ص��ورت ميگيرد و به طور
طبيعي در حاش��يه اين صنايع بقيه صنايع ديگر شكل ميگيرند ضمن
اينك��ه ضرورتي ندارد همه چي��ز را توليد كنيم قطعاً هر كس��ي آنچه
را تولي��د ميكند كه مزيت نس��بي در آن هس��ت و ميتواند يك نگاه با
ثب��ات و بلند مدتي نس��بت به آن داش��ته باش��د .چيزي ك��ه در ايران
نداريم چش��مانداز به آينده صنعت و تكنولوژي است بنابراين الزم است
به خاطر تغيير تكنولوژي نيروي انس��اني را براي 20س��ال آينده تأمين
و تربيت كنيم.
ب�راي دف�اع از مزيته�اي نس�بي ه�دف گ�ذاري خاص�ي
در كمپي�ن داريد ً
مثلا از كاالهاي خ�اص داخلي حمايت كنيد
يا اينكه شعارتان كلي است؟
مصطفي حس�ني :واقعيت امر اين اس��ت كه ما سعي ميكنيم وارد
جزئيات كاالها نش��ويم و ديد مثبتي ايجاد كنيم .حتي اگر كاالهايي كه
توليدش��ان الزاماً به نفع كش��ور نباشد ،ساخته شوند هم به نوعي با كار ما
مرتبط ميشود .واردات كاالها به ضرر توليد ملي است اما توليد ملي آنقدر
گسترده و قوي نيست كه بگوييم مقدارشان را كم و زياد كنيم.
حسين راغفر :البته از كمپين انتظار نميرود وارد اين قلمروها شود
به نظرم وظيفه اين كمپين فرهنگسازي و كمك به ارتقاي فرهنگ ملي
است .مث ً
ال در صنعت چرم ميبينيم چينيها چرم آماده ايران را ميخرند
و بع��د از اعمال ارزش افزوده آن را به همه دنيا صادر ميكنند و اش��تغال
هم ايجاد ميكنند يا در بخش سنگ آهن نيز ميبينيم اين بخش دست
كارگران چيني اس��ت و كارگران ما بيكار هس��تند و واحدهاي توليدي ما
تعطيل شدهاند .اينها فجايع بزرگي هستند كه به حمايت دولت نياز دارند.
هدف كمپين؛ آگاهيس��ازي عمومي و توجه به كاستيهايي است كه در
نگاه سياستگذاران وجود دارد .در واقع كمپين ميتواند صدايي باشد تا به
بخشهاي مختلف صنعت ملي كمك كند.
مجتبي حسينخاني :دكتر روحاني در انتخابات يك شعار داشتند و
اين موضوع را مطرح كردند كه توليدكننده ايراني را بيچاره و براي كارگران
كارخانه چين اش��تغال ايجاد كرديد .از اين طريق از دولت تدبير خواهش
ميكنيم عالوه بر اينكه ش��عارهاي انتخابات��ي و قولهايي را كه به مردم
وعده دادهاند ،انجام ميدهند و به آنها پايبند هستند ،به شعار حمايت از
توليد ملي نيز توجه ويژهاي كنند و دست مافياي واردات را از كشور كوتاه
كنن��د و همانطور كه مردم به توليد ملي آري خواهند گفت دولت نيز به
توليد ملي آري و به واردات نه بگويد تا ش��ايد بس��تري براي توسعه توليد
ملي فراهم شود.

