www.iran-newspaper.com

سال بیستودوم شماره 6191
یکشنبه  29فروردین 1395

editorial@iran-newspaper.com
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ارزیابی دو رویکرد مهم اقتصادی دولت
توگوي «ايران» با محمد ستاريفر ،اقتصاددان
درگف 

برجام ،اقتصاد ایران را
مقاوم تر کرد

سیاوش رضایی

ايران اســامي با عبور از گردنههــاي مختلف در دهههاي
گذشته اينک براي گذر از گردنه ديگري آماده ميشود .پس
از  12سال تحريمهاي شــديد اقتصادي که نفت به عنوان
مهمترين منبع درآمدي دولت و نقل و انتقال ارز را نشــانه
گرفته بود ،امضاي ســند برجام شــرايط و فرصت تازهاي
درمقابل اقتصاد ايران قرارداده است تا بدون محدوديتهاي
تحريم ،رشد و توسعه کشور با سرعت و هزينه کمتري انجام
شــود .درچنين شرايطي رهبر معظم انقالب با تأکيد دوباره
بر اقتصاد مقاومتي و نامگذاري امســال به عنوان «اقتصاد
مقاومتي؛ اقدام و عمل» خواستار اجرايي شدن دقيق و کامل
اين برنامه باالدستي که تمام قوا و نهادها ملزم به اجراي آن
هستند ،شدند .اما براي بهرهگيري از فرصتهاي برجام و لغو
تحريمها و همچنين اجرايي شدن سياستهاي کلي اقتصاد
مقاومتي که برافزايش تابآوري و مقاومســازي اقتصاد با
تکيه بر داشتههاي داخلي و نگاه برونگرا تأکيد دارد ،به چه
بسترهايي نياز است و اساس ًا چه موانعي درمقابل تحقق اين
برنامهها وجود دارد و چگونه ميتوان از آنها عبور کرد .براي

در حال حاضــر برنامههاي
توسعهاي و باالدستي مختلفي
در کشــور وجود دارد ولي با
وجود ترسيم نقشه راه توسعه
در ايــن برنامههــا ،هنوز تا
رســيدن به اهداف پيشبيني
شــده فاصله بســياري است.
بهاعتقاد شما مهمترين عواملي
که مانع تحقق اهداف توسعهاي
و سند  20ساله چشمانداز شده،
چيست؟
براي پاســخ به اين ســؤال مهم
چندين عامل از سوي کارشناسان و
مسئوالن بيان شده است .درمجموع
نظــام حاکميتي را ميتــوان به دو
بخش تکنوکراتها يا فنســاالران
و کارشناســان و بوروکراتهــا يــا
تصميمگيــران تقســيم کــرد که
بهطــور معمــول برنامهها در بخش
کارشناسي تدوين و پس از تصويب
در مراجــع قانونــي بــراي اجرا به
بخش تصميمسازان سپرده ميشود.
اين درحالي اســت که کارشناسان
معتقدند برنامههاي تدوين شــده از
نظر کارشناسي و فني داراي اشکال

جدي و بنيادين نيســت و مديران
اجرايي در اجراي اين برنامهها موفق
عمل نکردهاند .در مجموع در حدود
 75سالي که از نظام برنامهريزي در
کشــور ميگذرد ،پنج برنامه قبل از
انقالب (برنامه هفت ساله اول ،هفت
ساله دوم ،پنج ساله سوم ،پنج ساله
چهارم و پنجســاله پنجم) و پس از
انقــاب پنج برنامه پنج ســاله اجرا
و در حال تدوين ششــمين برنامه
هســتيم .بر اين اســاس بــا وجود
ايــن برنامهها آيا مشــکل در حوزه
کارشناســي اســت يا حوزه اجرا؟
بايد بــا صراحت و روشــني به اين
سؤال پاســخ گفت .در واقع مشکل
بنيادي در حوزه دولت و اجراســت.
بديــن ترتيب به اعتقاد من کيفيت
برنامههاي تدوين شده از حوزه اجرا
بيشتر بوده است.
به چه دليل اين مشــکل را
در بخش اجرا و سياستگذاري
ميدانيد؟
اگر مجــري از توانايي و قابليت
کافــي برخــوردار باشــد حتي با
وجــود يک قانون بد هــم ميتواند

پاسخگويي به اين پرسشهاي اساسي به يکي از اتاقهاي
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي رفتيم تا با کسي
که در دورهاي (دولت هشتم) به عنوان معاون رئيس جمهوري
وقت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور را برعهده
داشته و اکنون درکسوت عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه
دانستههاي خود را به دانشجويان جوان تدريس ميکند به
توگو بنشينيم .دکتر محمد ستاري فر نامي آشنا درنظام
گف 
برنامه ريزي و اقتصادي کشور است ،وي که عالوه برفعاليت
درفضاي دانشگاهي و علمي تجربه اموراجرايي درقوه مجريه
را هم دارد ،پاسخهاي صريح و روشني به پرسشهاي ما دارد.
اين اقتصاددان از آسيبشناسي برنامههاي توسعه درکشور
بحث خود را آغاز ميکند تا دقيق تر الزامات و بســترهاي
اقتصاد مقاومتي را در دوره حاضر موشــکافي کند .درعين
حــال وي برجام و لغو تحريمها را يک فرصت تاريخي براي
اقتصاد ايران معرفي ميکند که درشرايط فعلي معناي دقيق
توگوي
آن تأمين منافع ملي کشــور تعريف ميشــود .گف 
<ايران> با دکترمحمد ستاري فر را ميخوانيد.

دستاوردهاي مثبتي داشته باشد .اما
اگر يک مدير قابليت کافي نداشــته
باشــد ،در يــک قانون خــوب هم
نميتواند عملکرد مطلوبي داشــته
باشد.
بدينترتيب در شرايط فعلي
چقدر بــه برنامههــاي جديد
نيازمنديم؟
در صورتي کــه در بخش اجرا از
کيفيت مطلوب برخوردار بوديم ،به
اعتقــاد من ديگر نيــازي به تدوين
برنامه ششــم توســعه نبود .بر اين
اســاس بايد يک پااليش در قوانين
توســعه و باالدستي انجام شود .هم
اکنون قوانين بســيار زيادي شامل
قوانين باالدســتي در کشور وجود
دارد کــه بايد اين قوانيــن اجرايي
ميشــد .بنابراين اگر قوانين اصلي
و مــادر را تنها اجرا ميکرديم امروز
اقتصاد ما مقاومتر و پايدار تر ميشد.
يعني ميتوان قوانين گذشته
را که اجرا نشده يا ناقص اجرا
شــده در حال حاضر اجرايي
کرد؟
در حال حاضر بسياري از قوانين

اقتصادی

گذشــته را ميتوان در شرايط فعلي
هم اجرا کرد و اين قابليت را دارد.
مــا درکشــور قوانيــن مختلفي
تدوين ميکنيم ولي در اجراي آنها
قصور ميکنيم .اين در حالياســت
که تدوين قانــون خود براي اقتصاد
هزينههاي بسياري دارد .مانند اينکه
شــخصي هر ســال يک خودروي
جديد خريــداري و خودروي قبلي
را کنار بگذارد .قانــون از خودروي
پورشــهگران تر است .تدوين قانون
لحظه بهلحظه وقت نظام کارشناسي
و تصميمگيــري کشــور را گرفته و
پرهزينه اســت و اجــرا نکردن آنها
اســراف اســت .بنابراين بسياري از
قوانيني را که در ســالهاي پساز
انقالب تدوين شده ،باز هم ميتوان
اجرا کرد و نبايد همــواره به دنبال
قانون جديد بگرديم.
چگونه ميتــوان اين روند را
اصالح کرد؟
همانطور که اشــاره شــد براي
حل ايــن مشــکل بايد به ســراغ
حوزه اجــرا برويــم .در صورتي که
نظام تصميمگيــري از ظرفيتهاي

قانون به طور کامل اســتفاده کند و
تمــام قوا با يــک برنامه هماهنگ و
منســجم حرکت کنند حتي اگر در
تدوين برنامهها و نظام کارشناســي
هم قصوري وجود داشــته باشــد،
براســاس قانون «يادبگيــر و انجام
بده» مشــکالت حل خواهد شد .اگر
قرار است که برنامه اجرا نشود ،ديگر
سختگيري براي تصويب آن توجيه
نــدارد .البته اگر نظــام حکمروايي
بخواهــد به صورتجــدي قوانين و
برنامهها را اجرايي کند ،در آن زمان
کاستي برنامهها نمايان ميشود.
يکــي از هميــن برنامهها،
اقتصــاد مقاومتي اســت که
سياســتهاي کلي آن از سوي
رهبر معظــم انقالب براي اجرا
به ســه قوه ابالغ شده است.
براي اينکه شــاهد اجراي اين
برنامه بهصورت کامل باشيم چه
فرآيندي بايد حاکم باشد؟
براي اينکــه يک برنامــه مانند
اقتصــاد مقاومتــي عملياتي شــود
بايــد تمام ارکان نظام و ســه قوه با
هــم هماهنگ باشــند .در واقع اين
برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام
حکمروايي يعني قوه مجريه نيست
و تمام بخشها بايد به وظايف خود
عمل کننــد .در تدويــن و تصويب
برنامههــا نيــز ميبينيم کــه تمام
بخشهاي حاکميت درگير هستند.
هر برنامــهاي در ابتــدا در بدنه
کارشناسي تدوين ،در کميسيونهاي
دولت بررسي و تصويب و سپس در
مجلس بررســي ميشــود و شوراي
نگهبــان نيــز آن را تأييــد ميکند
و برخــي اوقات مجمع تشــخيص
مصلحت نظام نيز وارد عمل ميشود.
اين در حالي است که در برنامههاي
باالدستي ،سياستهاي کلي از سوي
رهبر معظم انقالب ابالغ ميشود.
در ابتدا براي اينکه رشد و توسعه
در کشــور اتفاق بيفتــد بايد ميان
بخشهــا و مســئوالن مختلف يک
گفتمــان واحد ايجاد شــود .پساز
آن بــراي تعيين نحــوه و چگونگي
دستيابي به قلههاي هدفگذاري شده
از کارشناسان کمک گرفته ميشود
تا جزئيات اين نقشه راه را مشخص
کنند .براين اســاس نقطه شــروع
دستيابي به اهداف توسعه عزم تمام
بخشهاست و تمام اين بخشها بايد
گفتمان توسعهاي داشته باشند.
در ايران کارشناســان ،نقشــه و
جزئيات راه را نشــان ميدهند و در
برنامههاي توســعه نيــز اين نکات
منعکس ميشود ولي بهدليل اينکه
مســئوالن هماهنگي ندارنــد و به
تفاهــم کامل نرســيدهاند به همين
دليل رسيدن به اهداف تعيين شده
روي زميــن ميماند .پــس از اينکه
برنامهها اجرايي نشــد و مشــکالت
اقتصــادي افزايــش يافت هر بخش
دنبال مقصر ميگردد و مشکالت را
به طرف مقابل نسبت ميدهد.
در سالهاي ابتدايي دهه 80
توسعه کشــور روند شتاباني به
خود گرفته بود ،بهطوري که به
رشــد اقتصادي  8/6درصدي
در سال  1382رســيديم ،اما
درادامه نه تنها اين رشد تداوم
نيافت بلکه عقبگرد داشتيم .چه
عواملي در اين عقبگرد دخيل
بود؟
بــه اعتقــاد مــن دليــل اصلي
رشــد اقتصادي قابل قبــول در اين
ســالها اين بود که هماهنگي ميان
بخشهــاي دولت و دولت با ســاير
قوا بيشــتر بــود .حتــي در دولت
هم ميــان بخشهــا و وزارتخانهها
هماهنگي بيشــتر بود ولي به محض
اينکه اختالفهاي ديدگاه ميان اين
بخشها افزايش يافت ،روي رشــد و
توسعه تأثير گذاشت.
در زمــان تدويــن برنامه چهارم
توســعه ،مسئوالن ارشــد کشور در
خصوص اهداف توســعهاي به تفاهم
رســيدند و سند چشمانداز  20ساله
نظــام تا افــق  1404پــس از طي
مراحــل کارشناســي و تصويبي در
8بند توسط رهبر معظم انقالب ابالغ
شــد .بنابراين ســند ،ايران در افق
چشمانداز داراي اشــتراک مساعي
است ،بين مردم اخوت برقرار است،
ســرمايه انســاني مهمتريــن عامل
توسعه است و ايران بايد مقام نخست
را در ميان اقتصاد کشورهاي منطقه
داشته باشد .حال بايد ديد چقدر از
اهداف اين سند محقق شده است.
در ســال  1382ايران با داشتن
رشــد اقتصادي  8/6درصدي رتبه
ســوم را در ميان اقتصادهاي منطقه
داشت که اين رشد با دارايي 15/5
ميليارد دالري محقق شد و بر همين
اساس در سند چشمانداز پيشبيني
شــد که اگر با همين آهنگ رشــد
پيــش برويم در افق چشــمانداز به
قدرتمندتريــن قــدرت اقتصــادي
منطقه تبديل ميشويم.
امــا در حالــي که در ســال 84
درآمدهاي ارزي کشور افزايش قابل
توجهــي پيدا کرد ،رشــد اقتصادي
کشــور کاهش يافت تا جايي که هم

نیم نگاه
اقتصاد مقاومتی
براي اينکه يک برنامه مانند اقتصاد مقاومتي عملياتي شود
بايد تمام ارکان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند .در واقع
اين برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام حکمروايي يعني قوه
مجريه نيست و تمام بخشها بايد به وظايف خود عمل کنند.
در سال  1382ايران با داشتن رشد اقتصادي  8/6درصدي
رتبه سوم را در ميان اقتصادهاي منطقه داشت اما در حالي که
در سال  84درآمدهاي ارزي کشور افزايش قابل توجهي پيدا
کرد ،رشد اقتصادي کشور کاهش يافت تا جايي که هم اکنون
بهپنجمينکشورمنطقهرسيدهايم.
در فضاي دعواهاي گروهي و جناحي که در ســال جاري
تشديد شده است ،اقتصاد مقاومتي محصول نميدهد .بايد
بدانيم که دعواهاي حيدري و نعمتي هزينههاي زيادي براي
کشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و براي دستيابي
به اهداف آن ديگر سياه و سفيد نبايد داشته باشيم ،سرخ و
آبي نبايد داشته باشيم ،بازي آنها را داريم ولي دعواي آنها را
نداريم .در واقع هزينههاي اين دعواها از جيب مردم ميرود.
در اقتصاد مقاومتي لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهميت
دارد و نبايد آنها را از دست داد .اين درحالي است که از ابتداي
سال جاري تاکنون که نزديک به يک ماه ميگذرد ،روزها به
دعوا و اتهام زنيها گذشته است.

برجام
منافع ملي ايجاب ميکند در شرايطي که اقتصاد کشور
با مشــکالت زيادي روبهرو است ،مردم را به آينده نااميد
نکنيم .در حال حاضر کشور ما به اميد و آرامش نياز دارد
و اگر در اين شرايط دعواهاي داخلي و گروهي ايجاد کنيم
حل مشکالتي مانند بيکاري و رکود دشوارتر انجام خواهد
شد.
اکنون که با برجام از دام تحريمها رها شــدهايم ،بايد
از منافع و فرصتهاي آن اســتفاده کنيم .ما ميتوانيم با
اســتفاده از فرصتهاي برجام يک گام در جهت توسعه
کشور و افزايش همبستگي ملي پيش برويم.
در حالي که در سالهاي  84تا  92نه تنها رابطه ما با ساير
کشورها بهتر نشد ،بلکه در اين زمينه عقبگرد هم داشتيم.
در اين دوران دولت با ادبيات نادرستي با دنيا حرف زد و
باعث شد تا بسياري از کشورها براي تحريم ايران هماهنگ
شوند .وقتي که ميدانيم دشــمن درصدد ضربه زدن به
ماست بايد به گونهاي عمل کنيم که بهانهها را از او بگيريم
ولي در اين  8سال برعکس عمل کرديم.
اگر انصاف داشته باشيم برجام و لغو تحريمها آثار بسيار
مثبتي براي اقتصاد ايران داشــت .بنابراين برجام يک
فرصت دوباره براي بازآرايي و بازسازي ايران فراهم کرد.

اکنــون به پنجمين کشــور منطقه
رسيدهايم .براي دستيابي به اهداف
سند چشــمانداز به يک حکمروايي
هماهنگ و همگرا نيازمنديم .هر چه
ميزان هماهنگي قــوا و بخشهاي
نظام افزايش يابد برنامهها آسانتر و
سريعتر محقق ميشود.
درخصوص سند برجام نيز با
مخالفتهايي از ســوي برخي
گروهها و بخشها مواجهيم.
براي دســتيابي به توافق برجام
تمــام ارکان نظام تــاش کردند تا
اين ســند نهايي و اجرايي شود ،اما
برخي گروهها در اين موضوع طوري
برخورد و بــا آن مخالفت کردند که
اگر قرار باشد لغو تحريمها آرامشي
براي مردم به همراه داشته باشد ،به
کام مردم تلخ شد.
منافــع ملــي ايجــاب ميکند
در شــرايطي که اقتصاد کشــور با
مشکالت زيادي روبهرو است ،مردم
را بــه آينده نااميــد نکنيم .در حال
حاضر کشــور ما به اميــد و آرامش
نيــاز دارد و اگــر در اين شــرايط
دعواهــاي داخلــي و گروهي ايجاد
کنيم حل مشــکالتي مانند بيکاري
و رکود دشــوارتر انجام خواهد شد.
بنابراين بايد محور رفتارهاي خود را
در تأمين منافع ملــي قرار دهيم و
براساس مصالح کشور حرکت کنيم
و دغدغههاي مردم را بيشتر نکنيم.
براين اســاس اکنون که با برجام
از دام تحريمهــا رها شــدهايم ،بايد
از منافع و فرصتهاي آن اســتفاده
کنيم .مــا ميتوانيم با اســتفاده از
فرصتهاي برجام يک گام در جهت
توسعه کشــور و افزايش همبستگي
ملي پيــش برويم .براســاس اصول
دين اسالم ،مسلمانان تکليف دارند
از هر بهانهاي براي پيشرفت استفاده
کنند.
در يــک جمعبنــدي تمــام
بخشهاي نظام اجرايي و نهادها بايد
با هم همگرا باشند .همگرايي به اين
معنا که تمام مسئوالن از هر گروه و
جناحي براي رسيدن به منافع ملي
اتفاق نظر داشته باشند .همگرايي به
اين معنا نيست که تمام کساني که
در يک بخــش کار ميکنند از يک
جناح باشند .ممکن است دو مسئول
از دو جنــاح مختلــف درخصوص
مســائل همگرايي داشته باشند ولي
دو دوست يا دو برادر اين همگرايي
را نداشته باشند.
امضاي ســند برجــام براي
اقتصاد کشــور چقدر ضرورت
داشت؟
براساس ســند چشــمانداز 20
ســاله نظام بايــد در جهت افزايش
ارتباطــات تأثيرگذار بــا جهان گام

برداريم .همچنين تأکيد شــده که
ايران بايد در جهان اسالم الهامبخش
و تأثيرگذار باشــد و به الگويي براي
کشورهاي اسالمي تبديل شويم.
تأثيرگذار در همگرايي جهاني و
منطقهاي و تعامل ســازنده با جهان
براســاس اصول عزت و مصلحت از
ديگر بندهاي اين ســند باالدستي
اســت .امــا آيــا در دو دولت قبل
براساس اين اهداف حرکت کرديم.
اگر در راســتاي اين تکاليف حرکت
ميکرديم بسياري از مشکالت براي
ما پيش نميآمد.
حال با توجه به ايــن اهداف در
منطقهاي پرآشــوب بايد با تعامل با
کشــورهاي منطقه رفتار کنيم يا با
آنها وارد نزاع شويم؟ در حالي که در
ابتداي ابالغ ســند چشمانداز تعامل
قابل قبولي با کشــورهاي منطقه و
جهان داشتيم ،اين سند بر افزايش
اين تعامالت تأکيد کرد .اما در حالي
که در ســالهاي  84تا  92نه تنها
رابطه ما با ساير کشورها بهتر نشد،
بلکــه در ايــن زمينــه عقبگرد هم
داشتيم.
بدين ترتيب اين روند هزينههاي
زيادي براي کشــور ايجــاد کرد و
طرف مقابــل (برخي از کشــورها)
براي تحريم ايران بــه يک توافق و
هماهنگــي رســيدند و نتيجه آن
تحريمهاي گستردهاي بود که حتي
فروش نفــت و انتقــال داراييهاي
ارزي ايران را بشدت محدود کرد.
در آن دوران دولــت بــا ادبيات
نادرستي با دنيا حرف زد و باعث شد
تا بسياري از کشــورها براي تحريم
ايــران هماهنگ شــوند .وقتي که
ميدانيم دشمن درصدد ضربه زدن
به ماست بايد به گونهاي عمل کنيم
که بهانهها را از او بگيريم ولي در آن
 8سال برعکس عمل کرديم.
در نتيجــه بــا بروز مشــکالت
اقتصادي گوناگون رتبه سوم ايران از
نظر توليــد ناخالص داخلي در ميان
 16کشور منطقه به نزديک جايگاه
پنجم رسيد.
برجام بــراي ايران يک بازي
برد -برد بود؟
در اين شرايط مســئوالن ارشد
نظــام به ايــن نتيجه رســيدند که
براي کاهش ايــن هزينهها از روش
گفتوگو با طرفهاي مقابل استفاده
کنند و سرانجام نتيجه اين مذاکرات
به برجام ختم شد .هرچند در تمام
دنيا اين گونه مذاکرات به طور کامل
به نفع يک طرف تمام نميشــود و
قاعده بازي برد -برد حاکم اســت،
اما اگر انصاف داشته باشيم برجام و
لغو تحريمها آثار بسيار مثبتي براي
اقتصاد ايران داشت .بنابراين برجام
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يک فرصت دوباره بــراي بازآرايي و
بازسازي ايران فراهم کرد.
در شــرايطي کــه مشــکالت
اقتصــادي افزايش يافتــه و بيکاري
تشديد شــده بود ،براي ادامه مقابله
با دشمن به يک فرصت نياز داشتيم
تا خــود را تقويت کنيم .اين فرصت
بازآفريني يک نعمت بزرگ محسوب
ميشود.
هــم اکنــون منافع ملــي ما در
اهداف ســند چشمانداز متبلور شده
اســت و بايــد همــه در اين جهت
حرکت کنيم .براي دستيابي به اين
شرايط نيازي نيست که سرخها آبي
شوند يا برعکس تنها کافي است که
همه گروهها و جناحها در راســتاي
يک هدف يعنــي تأمين منافع ملي
گام بردارند .حال بــراي اين تفاهم
ملي هر نامي که گذاشته شود فرقي
نميکنــد و مهم عزت و ســربلندي
ايران است.
عــاوه بر برجام ،اجرايي شــدن
اقتصاد مقاومتي هم به اين همگرايي
بشــدت نياز دارد .پــس از آن بايد
معناي «اقتصاد مقاومتــي؛ اقدام و
عمــل» را در تمــام زيربخشهاي
اقتصاد تعيين و مشخص کنيم.
ايــن درگيريهــاي جناحي
چه تأثيــري در اجراي اقتصاد
مقاومتي دارد؟
بايــد گفت در فضــاي دعواهاي
گروهــي و جناحــي که در ســال
جاري تشــديد شده اســت ،اقتصاد
مقاومتــي محصــول نميدهد .بايد
بدانيم که دعواهاي حيدري و نعمتي
هزينههاي زيادي براي کشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام
و عمل» و براي دســتيابي به اهداف
آن ديگر ســياه و سفيد نبايد داشته
باشــيم ،ســرخ و آبي نبايد داشته
باشيم ،بازي آنها را داريم ولي دعواي
آنها را نداريــم .در واقع هزينههاي
اين دعواها از جيــب مردم ميرود.
ما حق نداريــم از جيب مردم خرج
کنيم بلکه بايد بــه آن اضافه کنيم
ولي در حال حاضر برميداريم و دعوا
ميکنيم.
در اقتصــاد مقاومتــي لحظه به
لحظه و ســاعت به ســاعت اهميت
دارد و نبايــد آنها را از دســت داد.
ايــن درحالي اســت کــه از ابتداي
ســال جاري تاکنون که نزديک به
يک ماه ميگــذرد ،روزها به دعوا و
اتهام زنيها گذشــته است .بنابراين
بايد گفت که «دو صد گفته چو نيم
کردار نيست».
در واقع کشــور برنامه زده شده
و همه منتظــر برنامههــاي جديد
هســتند .اين درحالي است که سند
چشــم انــداز ميتواند جــاي تمام
برنامهها را بگيــرد و ديگر نيازي به
آنها نباشد.
هم اکنون برخي از مشکالت
مانند فســاد يا رانت و قاچاق
بسياري از بســترهاي رشد و
توســعه را از بين برده است.
حل اين معضالت چگونه ممکن
است؟
پاسخ اين سؤال هم به همگرايي
و عزم نظام اجرايي برميگردد .در
صورتــي که همگان بــراي تحقق
سند چشمانداز و اقتصاد مقاومتي
عزم جدي داشــته باشند ،بتدريج
معضالتــي ماننــد فســاد ،رانت و
قاچاق از بيــن ميرود .درخصوص
قاچــاق ،در انگلســتان يک قانون
دوسطري پس از جنگ جهاني دوم
به تصويب رســيد ،مبني بر اينکه
قاچاق کااليي اســت کــه واردات،
نگهــداري ،توزيع ،فروش و مصرف
آن غيرقانوني باشد .با اجراي دقيق
هميــن قانون دو ســطري معضل
قاچــاق را از بين بردند .اما ما براي
مبارزه بــا قاچــاق چندين کتاب
قانون داريم ولي هنوز نتوانستهايم
با قاچاق سازمان يافته مقابله کنيم.
چرا که ســهم و نقش مردم عادي
در  20ميليارد دالر کاالي قاچاقي
که وارد کشور ميشود ناچيز است
و برخي گروهها با دراختيار داشتن
امکانات آن را انجام ميدهند .براين
اساس اگر مسئوالن ذيربط تنها با
فروش و مصرف کاالهاي قاچاق در
داخل کشور برخورد جدي کنند و
حتي به مرزها هم کاري نداشــته
باشند ،بســرعت اين معضل از بين
ميرود.
درواقع به ميزان عزم دستگاههاي
ذيربط ،ميزان قاچاق ،فساد و رانت از
بين ميرود.
در دهه  40ميالدي ســنگاپور به
عنوان شــهر دزدان دريايي معروف
بود .ولي در عرض چندين ســال با
عزم جدي مســئوالن شــهر دزدان
دريايي به يکي از کشورهاي پيشرفته
تبديل شــد .براي مثــال در ايران
ساليان سال بستن کمربند ايمني در
خودروها انجام نميشد ،ولي با عزم
جدي و جريمه در حال حاضر کمتر
کسي است که کمربند ايمني نبندد.
بنابراين اگر در هر بحثي اراده جدي
و پايدار وجود داشته باشد به نتيجه
خواهيم رسيد.

