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 80درصد اقتصاد کشور دست بخش دولتی است .زمانیکه
کشوری تحریم نباشد و در شرایط عادی به سر ببرد اقتصاد
دولتی به ضرر و زیان است .حال با شرایط تحریم ،اقتصاد
دولتی سمی مهلک برای اقتصاد است .اگر صحبت از
اصالحات در حوزههای مختلف میشود بدون حضور مردم
هیچ اصالحاتی امکانپذیر نخواهد بود
در گفت و گو با فعاالن اقتصادی بررسی شد
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عالءالدین میرمحمد صادقی بنیانگذار سازمان اقتصاد اسالمی:
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«کاری که مردم میتوانند انجام دهند ،شما انجام ندهید» جملهای که عالء میرمحمد صادقی
از امــام خمینی(ره) نقل قول میکند .وی که از ســوی امام خمینــی(ره) بهعنوان نماینده او به
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران راه یافت میگوید« :در ســالهای گذشته از تفکرات امام
خمینی(ره) در بخش اقتصاد فاصله گرفتیم و به انحراف رفتیم .فعالیت اقتصادی در دولت
متمرکز شده است و این بخش حاضر نیست از تصدیگری خود بکاهد ».در مورد خروج امریکا
از برجام و شرایطی تحریمی که ایران ،دوباره با آن روبهرو شده است با عالء میر محمد صادقی
که از کارآفرینان ایرانی اســت و موی خود را در فعالیتهای صنعتی سپید کرده است و اکنون
توگویی انجام دادیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران است ،گف 

 ëëبــا خــروج امریــکا از برجــام و تحریمهــای
دوبــاره ایــران چــه راهکارهایی اجرایــی را به
دولــت توصیه میکنیــد که در شــرایط فعلی
امکان تحقق آن وجود داشته باشد؟
هر راهکاری که عنوان میشــود با شرایط
موجود کشــور قابلیــت اجرا نــدارد .ولی یک
راهــکار درســت و منطقی وجــود دارد که اگر
دولــت واقعبین باشــد به آن ســمت حرکت
میکنــد .اقتصاد کشــور در اختیــار مردم قرار
گیــرد .اگــر مــردم اختیــاردار اقتصــاد شــوند
بدرستی میتوانند آن را هدایت کنند .بخش
خصوصــی برای آنکــه فعالیتهــای خود را
توسعه دهد به نقدینگی نیاز دارد که بانکها
بایــد بــرای آن کاری انجام دهند .در شــرایط
فعلی بهنظر نمیرسد که بانکها بتوانند در
زمینه نقدینگی ،فعاالنه عمل کنند .از اینرو
با حضــور مــردم میتــوان خألهــای موجود
را برطــرف کــرد .تحریــم یــک زیــان بــزرگ
برای کشور اســت ولی میتوان بهعنوان یک
فرصــت به آن نگاه کرد .توانایی مردم در کار
اقتصــادی بهشــکلی اســت کــه میتوانند در

امور تولید به موفقیت خوبی برســند و حتی
کاالی ارزانقیمــت تولید کننــد .وقتی چنین
ورودی رقم بخــورد ،خودبهخود تحریمها را
دور خواهیم زد.
 ëëزمانــی مشــارکت مــردم رقــم خواهــد
خورد که آنها به سیاســتگذاران اعتماد داشته
باشــند و بداننــد کــه سرمایهشــان بهخطــر
نمیافتــد .زمانیکــه دولت میتوانســت به
آن ســمت برود ،غفلت کرد و باوجود شــعار
واگذاری انحصار خود را بیشــتر کرد و از طرفی
بــه خصولتیهــا فرصــت داد تــا در اقتصــاد
نقشآفرین باشــند .حال بــا چنین وضعیتی
چگونــه میتــوان از مردم خواســت کــه وارد
اقتصادشوند؟
 80درصــد اقتصــاد کشــور دســت بخش
دولتی است .زمانیکه کشوری تحریم نباشد
و در شرایط عادی به سر ببرد اقتصاد دولتی
به ضرر و زیان است .حال با شرایط تحریم،
اقتصــاد دولتی ســمی مهلک بــرای اقتصاد
است .اگر صحبت از اصالحات در حوزههای
مختلف میشــود بدون حضــور مردم هیچ

اصالحاتــی امکانپذیر نخواهد بود .اکنون که
دشمن ما یعنی امریکا تحریک شده است و
میخواهــد علیه ایــران اقدامات مختلفی را
انجام دهد بهتر اســت که برای عبور از تنش
از تــوان مــردم اســتفاده کنیم .بــه طور قطع
مــردم هــم خواهــان مشــارکت در اقتصــاد
داخلی هستند .در کشور تعداد قابل توجهی
ثروتمنــد وجــود دارد کــه اگر اطمینــان پیدا
کنند دولت نمیخواهــد به تصدیگری خود
ادامــه دهــد و به حضور بخــش خصوصی و
سرمایهگذاری مردم باور دارد ورود خواهند
کرد و تردیدها را کنار میگذارند .برای اولین
گام توصیــه میکنــم کــه دولــت بــا شــرایط
مناســب کارخانجات خود را به مردم واگذار
کنــد .دولــت کارخانههایــی دارد کــه زیانــده
اســت و نمیتوانند معیشــت خــود را دنبال
کننــد .بــا واگــذاری چنیــن مجموعههایــی
میتوان به داد اقتصاد کشــور رسید .اقتصاد
مقاومتی یکی از راهبردهای اساســی اســت
کــه میتوانــد راه برونرفــت از مشــکالت
را بــرای اقتصــاد ایــران فراهــم کنــد .ایــن
گفتمــان میتواند بهعنــوان راه برونرفت و
یک رویکــرد رهاییبخش موردتوجه باشــد.
یک مشــکل برای رســیدن به هدف اقتصاد
مقاومتــی وجــود دارد آنهــم نبــود درک
هماهنگ و واحد از این مفهوم اســت .شاید
دلیــل اینکه در تدوین و رســیدن بــه اهداف
برنامهها کامیاب نمیشــویم ،همین باشــد.
مــردم ایــران هــم با ایــن مســأله همراهی و
همدلی بیشــتری دارند و مطمئن هســتم با

گفتوگو با نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی :مبانی ،مضامین ،مدل اجرایی

اقتصاد مقاومتی ،گذرگاه عبور از تحریم است
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کتــاب «اقتصــاد مقاومتــی :مبانــی،
مضامیــن ،مــدل اجرایــی ،عملکــرد
( »)1392-1396از طــرف دبیرخانــه
ســتاد اقتصــاد مقاومتی منتشــر شــده
اســت .این کتاب با نگاهــی محققانه،
کوشــیده اســت فارغ از نــگاه متعارف
اداری ،بــه تبییــن خاســتگاه اقتصــاد
مقاومتــی در ســالهای اخیر بپــردازد.
در شــرایط جدیــدی که با تحریــم ایران
ایجاد شده ،این کتاب نگاه جامعی را به
اقتصاد ایران و راههای برون رفت از آن
دارد .فتحاهلل آقاسیزاده ،نگارنده این
توگو با «ایران» نشسته و
کتاب پای گف 
از زیر و بم آن روایت کرده است.
ëëبهطــور اجمالــی در ایــن کتــاب بــه چــه
چیزهایی پرداخته شدهاست؟
سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی در
اســفند 1392توســط ر هبری ابالغ شــد .پس
از ابالغ ،فرآیندی برای اجرای سیاســتهای
کلی ،طی شــده است .در این کتاب در درجه
اول ،تالشهــای ســتاد اقتصــاد مقاومتــی
را بــرای آنکــه نحــوه اجــرای ایــن مجموعــه
سیاســتها در عمل مشــخص شــود ،نشان
میدهــد .البته اگرچه که در بخشــی از کتاب
تالش شده تا آنچه توسط دولت انجام داده
شده ،نشــان داده شــود اما کتاب فراتر از این
عملکرد اســت .در بخــش اول به این مبانی
پرداخته شده اســت که اقتصاد مقاومتی در
ادبیــات اقتصادی دنیا چــه جایگاهی دارد و

در کشــور مــا چطور به آن نگاه شــده اســت و
تعریف رهبری بهعنــوان ابالغکننده و طراح
سیاستها چیست .فصل دیگر به مضامین
اقتصــاد مقاومتی پرداخته اســت .در بخش
دیگر مدل اجرایی ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتــی مــورد ارائــه و بحــث قــرار گرفتــه
اســت .به زعم مــن مهمتریــن بخش کتاب
برای سیاستهای کلی ،همین نحوه اجرایی
شدن سیاستها و ترجمه سیاستها به اجرا
است که در بخش مستقلی مورد توجه واقع
شده است.
ëëدر تعریــف اقتصاد مقاومتی چــه تفاوت و
شباهتهایی در ایران و دنیا وجود دارد؟
در مــرور ادبیــات متعارف دنیــا نگرش های
متنوعــی را یافتهایم .بررســیها به ما نشــان
داد کــه ادبیــات مشــابهی در دنیا بــا آنچه در
ایــران و در قالــب اقتصــاد مقاومتــی مطرح
شــده ،وجــود دارد .مواردی مثل شــکنندگی،
مقاومت ،ضربه پذیــری ،پایداری اقتصادی،
ضد شــوک بــودن ،انعطافپذیــری و ...که از
میان آنها واژه تابآوری بیش از همه نزدیک
بــه اقتصــاد مقاومتــی تلقــی و ترجمه شــده
اســت .در ادبیــات متعــارف بیشــتر اقتصــاد
مقاومتی را با  Resilienceمترادف دانستهاند.
اما در بخش نظری کتاب ،این گزاره را مطرح
کردیم که اقتصاد مقاومتی دقیقاً Resilience
نیســت ،بلکه بنظرم واژهای مرکب و ترکیبی
از تمــام ایــن مفاهیم اســت .واژگان مشــابه،
قریــب و همســوی بیشــماری بــا اقتصــاد
مقاومتــی در دنیــا وجــود دارد ولــی اقتصــاد
مقاومتــی مطابق محتوای اعالمــی ،ترکیبی
از تعابیر متنوع اســت .کاهش ضربه پذیری،
کاهش شــکنندگی و مستحکم کردن اقتصاد

عکس :ایران

دولــت امریــکا در دور جدیــد تحریمهای ضــد ایرانی خود
دیپلماسی بیــش از  700نهــاد و شــخص را مورد هدف قــرار داده که از
اقتصادی بخش انرژی و کشــتیرانی تا مالی ایران را شــامل میشــود.
عــاوه بر بخشهــای نفتــی 50 ،بانــک و زیرمجموعههــای آنها ،بیــش از 200
شخص و کشتیهای بخش کشتیرانی ،خطوط هواپیمایی ایرانایر و بیش از 65
فرونــد از هواپیماهــای آن .از این تعداد ،حدود  300مورد از نهادها و اشــخاص
تحت تحریم بتازگی وارد فهرست تحریمی امریکا شدهاند.
اگرچــه کشــورهای جهــان بویژه دولتهــای اروپایــی بهدنبال تعریف ســازوکار
جدیدی برای ادامه همکاریهای اقتصادی و بانکی با ایران هستند اما شناخت
کشــورها و شــرکتهایی کــه میتواننــد در ایــن دوره از تحریمها بــه همکاری با
ایران ادامه بدهند و برقراری ارتباط میان شرکتهای مستقل اروپایی و آسیایی
بــا بخــش خصوصی داخلــی ،اهمیــت ویــژهای دارد .بخــش خصوصی فعال
در اتاقهــای بازرگانی کشــور عقیــده دارند کــه معاونت اقتصــادی وزارت امور
خارجــه میتواند در این زمینه به برقراری ارتباطات کمک کند .مثالً مســئوالن
این معاونت بر اســاس ارتباطاتی که در ســفارتخانهها شکل دادهاند ،لیستی از
شــرکتهایی را که مایلند حتی در دوره جدید تحریمهای امریکایی با ایرانیان
کار کنند ،تهیه و در اختیار فعاالن اقتصادی قرار دهند.
در دوره کنونــی فــرض ایــن اســت کــه افــراد باهوشــی در وزارت خارجــه ،وزارت
نفت و اتاق بازرگانی و غیره فعال هســتند که از نزدیک در جریان شــرایط جاری
بوده و راههایی برای شــیوههای جدید تجارت پیدا خواهند کرد .با این اســتدالل،
توگو با «ایران» از راهکارهای توسعه تجارت
کارشناسان اتاق بازرگانی ایران در گف 
بینالمللی در شرایط جدید با کمک معاونت اقتصادی وزارت خارجه گفتند.
ëëضرورت ارتقای توان دیپلماسی اقتصادی
حســین ســاحورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و کشــاورزى
ایران میگوید« :روزی که مک لوهان کانادایی تأکید کرد دنیای آینده یک دهکده
بزرگ خواهد بود که سرزمین و کشورهای بزرگ و کوچک جدای از خواهشها
و تواناییهایشــان عضوی از این دهکده هستند ،هنوز روند جهانی شدن شتاب
امروز را نداشت .در عصر حاضر مقاومتها و افتراقها بسرعت فرو میریزند.
در این دنیایی که سرمایهگذاری نیز در آن باشتاب به سوی یکپارچگی میرود،
زندگی جزیرهای برای هیچ سرزمینی ممکن نخواهد بود».
توگو با «ایران» ادامه داد« :دنیای امروز عالوه بر این واجد یک ویژگی
او در گف 
دیگرشده است و آن رقابت نفسگیر برای ایستادن در پلههای باالتر در اقتصاد،
در تجــارت و در تولیــد اســت .تجربه نشــان میدهد وزارت خارجه بســیاری از
کشــورهای جهان در شــرایط فعلی بخشــی از نیروی فکری ،ســازمانی و مادی
خود را برای توســعه مناســبات اقتصادی بهکار میگیرند و هرسفیر یا کاردار یا
مقام دیگر شــاغل در دســتگاه دیپلماسی بیشــترین نیرویش را به سمت امور
اقتصادی سوق میدهد .با توجه به اینکه سمت و سوی دوستیها و دشمنىها
میــان ســرزمینها و ملتهــا در دوران جدیــد را نوع تعامل اقتصــادی آنها با
یکدیگر تشکیل میدهند ،بهتر است که ایران نیز با بررسی فرصتها بهدنبال
حفــظ تعامــات بینالمللی خــود حتــی در دوران جدید تحریمهــای امریکا
باشــد .در این مســیر معاونــت اقتصــادی وزارت امور خارجــه میتواند نقش
مهمی را بازی کند».
سالحورزی با اشاره به بازگشت تحریم و الزامهای برنامه ششم توسعه و عبور از
ذهنیتهای زندگی جزیرهای معاونت اقتصادی اظهار کرد« :هرچند که شرایط
مناســبی برای روابــط بینالمللی وجود ندارد اما ایران امــروز در وضعیتی قرار
دارد که ضروری اســت منابع ارزی قابل توجهی برای تزریق به اقتصاد در حال
رکود یا رشــد پایین تأمین شود؛ براین اســاس ضرورت ارتقای توان دیپلماسی
اقتصادی ،بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود .حتی در این مسیر بخش
خصوصی ایران بویژه اتاق بازرگانی نیز آمادگی دارد تجربه ،دانش و تخصص
انباشــت شــده اعضای خــود را کــه امکانــات باالیی اســت در اختیــار معاونت
اقتصادی قراردهد .متأسفانه دیگر کشورها چندین گام از ایران جلوترند و ایران
باید باسرعت بیشتری حرکت کند».
ëëتسهیل حضور اقتصادی ایران حتی در شرایط تحریم
محمد الهوتی ،عضو کمیســیون توســعه صادرات اتاق بازرگانــی ایران از دیگر
فعاالن بخش خصوصی است که عقیده دارد سفیران ایران در کشورهای دیگر
میتوانند حلقه واسط میان هیأتهای داخلی و خارجی باشند.
او بــه «ایــران» گفت«:توســعه فعالیتهــا و رایزنیهــای اقتصــادی معاونــت
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه و پیــدا کردن راهــی برای توســعه فعالیتهای
اقتصــادی ایــران در دوران تحریم از مطالبات بخش خصوصــی از وزارت امور
خارجه است».
الهوتــی اظهــار کرد«:اگر ســفارتخانهها معاونتهــای قوی و توانمنــد در حوزه
اقتصادی نداشــته باشــند و فقط نگاهشــان سیاسی باشــد ،نمیتوانند سرمایه
خارجــی را جذب و به صادرات نفت ایران کمک کنند .لذا فکر میکنم با توجه
به شرایط جدید کشور این کمبود در دولت هم احساس شده و به همین دلیل
هم بحث ایجاد معاونت اقتصادی کلید خورد».
ëëارزآوری گردشگری
رضا پدیدار ،رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز بر این باور است که
در دوره جدیــد تحریمهای امریکا حتی ظرفیتهای باالی کشــور در حوزههای
گردشــگری و فرهنگــی نیــز میتواند مــورد توجــه معاونت اقتصادی دســتگاه
دیپلماســی کشــور قرار گرفته و این معاونت زمینههای الزم را با درنظر گرفتن
گستردگی کشور ،امکانات سیاحتی و تنوع اقلیم فراهمآوری نماید .ضمناً سایر
زمینههایی همچون اقتصاد سالمت ،داروهای گیاهی ،جراحیهای پیشرفته و
نظایر آن نیز زمینههای رشد و توسعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور
و بویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد.
او بــه «ایــران» گفت :معاونت اقتصادی وزارت امــور خارجه میتواند با فراهم
کردن زمینههای هماهنگی با سایر وزارتخانهها و مشارکت اتاق بازرگانی یا سایر
اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف ،به کمرنگ کردن تحریمها
کمک کند.
پدیدار میگوید :در یک نگاه تطبیقی در زمینه توسعه و تحول کشورهای جهان
کامالً مشهود است که در اکثر کشورهای توسعهیافته ،ساختار سیاستگذاری و نیز
هدایتی برونمرزی نشانگر یک بنیاد مبتنی بر هدایت فکر و اندیشه زمانبندی
شده در فعالیتهای توسعه سیاسی و اقتصادی است .نگاهی تاریخی به روند
حرکتی توسعه و تحول کشورهای جهان بویژه پس از جنگ جهانی دوم نشانگر
آن است که تلفیق دو عامل مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و
هدایت برنامهریزی شــده آن میتواند در این جریان مؤثر واقع شــده و به طور
فزایندهای جریان رشــد را مطابق برنامهریزیهای باالدســتی و ســپس اجرایی
محقق سازد .در شرایط فعلی اگرچه ایران وضعیتی پایدار و مطلوب ندارد اما
همکاری وزارت امور خارجه و فعاالن بخش خصوصی در شناسایی فرصتها
میتواند به تحقق این هدف کمک بزرگی کند.

همین راهبردها از کاالی ایرانی هم حمایت
خواهنــد کرد.اقتصاد و رشــد اقتصــادی نیاز
به بســترهای آرام و متعادل دارد؛ از ســویی
دیگــر ما بایــد به خودباوری برســیم و در راه
خودکفایی اقتصادی گام برداریم.
ëëوقتی ایران در تحریم به ســر میبرد چه
فرقی بین بخــش خصوصــی و دولتی وجود
دارد.هــر دو امــکان تبادالت بانکــی را ندارند.
از اینرو مردم چگونه ریســک کننــد؟ آیا این
توقع زیادی نیســت که از مردم بخواهیم وارد
عرصههایی شوند که شکست خورده است؟
واحدهایــی کــه شکســت خوردنــد یــا
ورشکســته شــدند بهخاطــر مدیریــت دولتی
دچــار چالــش جدی شــدند اگر ایــن بخشها
دســت مــردم و بخــش خصوصــی بودنــد،
شکســت نمیخوردنــد و حیــات آنهــا ادامــه
داشت .مدیریت ناصحیح موجب شد خیلی
از واحدهــای صنعتــی وارد گردابــی شــوند که
امــکان نجــات آنها نیســت .دولــت باید تمام
سعی خود را کند تا پولهای سرگردان را جذب
کنــد و این جذب از طریق واگذاری فعالیتها
صورت گیرد .بخش خصوصی ایران با بخش
خصوصــی ســایر کشــورها میتوانــد همکاری
نزدیکــی داشــته باشــد .شــرکتهای خارجی
کوچک که ما بهعنوان اسمیها میشناسیم با
تحریم ایران مخالف هستند ،بدین جهت در
همکاری با ایران سختگیری ندارند و میتوان
چنین همکاری را توسعه داد.
ëëاگر بخش خصوصی و مردم وارد چنین
حــوزهای شــوند ،چــه اطمینانی وجــود دارد
که تولیدکننــدگان کوچک در خارج از کشــور
همکاریکنند؟
بــدون شــک تولیدکننــدگان در
همکاریهــای بینالمللــی بــا ســدی مواجه
نیســتند بخصوص اینکه کشــورهای اروپایی
بهدنبــال ایجــاد چنیــن روابطــی هســتند.
تحقــق این امر بســتگی به حضور مــردم در
عرصه اقتصــاد دارد .تحریم بــرای دولتها
و به جهت سیاســی پررنگ و لعاب است اما
بنگاه اقتصادی به فکر توسعه فعالیتهای
خود است لذا صنایع کوچک تحریم را قبول
ندارند .اگر تحریم ایران از سوی امریکا مورد
رأیگیــری قرار گیرد ،هیــچ کس با آن موافق
نیست .از طرفی نکته مهم دیگری که وجود
دارد این اســت که زمانیکه فعالیتی دســت
بخــش خصوصــی باشــد ،آن بخــش بــرای
حرفــه و فعالیــت خود دل میســوزاند و از 6
صبح تا آخر شــب سرکار میرود اما در حوزه
دولتــی بــه خاطر ضابطــهای که وجــود دارد
کارمنــدان از  8صبــح تــا  4بعداظهر ســرکار
میروند و دلسوزی ندارند.
ëëشــما فــردی بودیــد کــه از ســوی امــام
خمینــی(ره) بهعنــوان نماینــده او بــه اتــاق

بازرگانــی و صنایــع و معــادن ایــران معرفی
شدید .این نشان میدهد که ایشان از آن سال
بهدنبــال نقــش پررنگ بخــش خصوصی در
اقتصاد بودند .آیا نگاه به بخش خصوصی به
شکل فعلی بود؟
امــام خمینــی(ره) در یکــی از جلســات
هیأت دولت جملهای را خطاب به اعضای
دولــت گفتنــد کــه هیــچ زمــان فرامــوش
نمیکنــم ،ایشــان گفتنــد :کاری کــه مــردم
میتوانند انجام دهند شــما انجــام ندهید.
ایــن موضــوع در اتاق بازرگانی منتشــر شــد
تا همــه بداننــد نظر ایشــان دربــاره جایگاه
بخــش خصوصــی چیســت .برخــی از افراد
در دولــت متعهد به چنین دیدگاهی بودند
و همچنــان هــم حامــی بخــش خصوصــی
هســتند .امــا گروهــی بــر تمرکزگرایــی و
فعالیــت دولت نظــر داشــتند و دارند .امام
خمینــی(ره) عنــوان کردنــد کــه کار بایــد
دســت مردم باشــد و آنهــا چــرخ اقتصاد را
بچرخانند اما باوجود صحبتهای ایشــان،
ما از آن دیدگاه فاصله گرفتیم .برای نجات
اقتصاد کشورمان باید به بخش تولید کمک
کنیــم ،بــا توجــه به منابــع فــراوان و ابــزار و
امکاناتی کــه در اختیار داریم باید در جهت
توانمندســازی تولید و توسعه صادرات گام
برداریم و بخش خصوصی میتواند در این
زمینه نقش محوری داشــته باشــد .ایران در
زمینه صادرات غیر نفتــی توان زیادی دارد
کــه متأســفانه بــه آن توجهــی نمیشــود.از
چند ســال پیش دیدگاه دوم(تمرکزگرایی بر
فعالیتهای دولت) در اکثر بخشها رسوخ
کرده است و برخی از افراد بر تمرکز فعالیت
دولــت اصــرار دارنــد و هر گونــه واگــذاری را
ضعف در جایــگاه سیاســتگذاران میدانند.
حتــی در مقطعــی قانــون حفاظت توســعه
صنایــع تصویــب شــد کــه خوشــبختانه ایــن
قانــون لغو شــد .اگر این قانون ادامه داشــت
دیگــر امیدی بــه حضور بخــش خصوصی و
مردم در اقتصاد نبود.
تازمانیکه کار دســت دولت باشــد کشــور
از خیلی پیشــرفتها عقــب میماند .تجربه
این ســالها هــم نشــان میدهد که ایــران از
نظــر اقتصــادی عقبگرد داشــته و نتوانســته
اســت وضعیــت اقتصــادی خــود را بهبــود
ببخشــد .اصرار ما این است که کار به بخش
خصوصی و مــردم واگذار شــود .ما تضمین
میدهیــم بــا حضــور مــردم در اقتصــاد،
وضعیت اقتصادی کشور روند خوبی بگیرد.
راه خطا که رفتهایم را باید متوقف کنیم و به
سمت درست سیاستگذاری کنیم .امیدوارم
سیاســتگذاران بــه موضوعــات مطرح شــده
توجــه کننــد و اجــازه ندهند فرصــت و زمان
بیش از این از دست برود.

و مواجهه با مخاطرات ،مجموعه مفاهیمی
اســت که به اقتصاد مقاومتی نزدیک اســت
و میتوان نشــانی از آنهــا در ادبیات متعارف
جهانی نیز یافت.
ëëبا توجه به پژوهش هایتان ،تصویر اقتصاد
ایران را چطور میبینید؟
در بخشی از کتاب ،تصاویری کالن از اقتصاد
ایران نشــان داده شده است .هدف این بوده
اســت کــه خواننــدگان به ایــن درک برســند
کــه اقتصــاد مقاومتــی در ســال  1392بــرای
بــرون رفــت از ناکامیهــا و ســوء عملکردهــا
در اقتصاد ایران طرح و ابالغ شــده اســت .از
باب مثال ،در کتاب موضوع رشد اقتصادی،
تورم و بهرهوری مورد توجه واقع شده است.
اطالعات مؤید این اســت که رشد اقتصادی

ما طــی پنج برنامه توســعه (تا ســال )۱۳۹۱
کمتــر از  ۵درصــد بوده و در بــازار کار نیز نرخ
بیــکاری بــه طــور متوســط بــاالی  ۱۲درصــد
باقی مانده اســت و هر ســاله کشور نرخ تورم
 ۱۸درصــد را تجربــه کــرده اســت .در نتیجه
عواملی نظیر تشدید تحریمهای تحمیلی بر
کشــور در ســالهای پایانی دهه  ۸۰و ابتدایی
دهــه  ۹۰شمســی ،ســهم «نفــت خــام و گاز
طبیعــی» در ارزش افزوده کل فعالیتهای
اقتصــادی طــی ســالهای  ۱۳۸۴تــا ۱۳۹۲
روندی کاهشی را تجربه کرد .تجارت خارجی
هم شرایط مطلوبی ندارد .در بخش ویژهای
از کتــاب ،شــرایط اقتصــاد ایران نشــان داده
شــد .مروری کوتاه این نتیجهگیــری نهایی را
بهدســت میدهــد کــه «اقتصــاد مقاومتی»
تالشی برای برون رفت از چالشهای مزمن
اقتصاد ایران است» .برآمدن آرمان اقتصاد
مقاومتــی را در چنیــن فضایــی بایــد تحلیل
کرد .همه دادهها ،نشــان می دهد که شرایط
ما خوب نیســت .آمــار و اطالعات ،تصویری
ضعیف و شــکننده را از اقتصاد ایران نشــان
میدهد.
ëëعملکردها برای اجــرای اقتصاد مقاومتی،
تاکنون چگونه بوده است؟
شــاید دشــوارترین بخــش هــر تأملــی در
اقتصاد مقاومتی ،همین ســؤال باشــد .برای
اجرای سیاســتهای کلی اقتصــاد مقاومتی
و بــه اســتناد محتــوا و مضامین سیاســتها،
ترجمــه عملیاتــی مناســبی شــکل گرفــت.
در ســال  121 ،1395پــروژه اولویــت دار برای
بخشهــای اجرایــی کشــور تعریف شــد .در
سال  96هم  95برنامه اولویت دار تعریف و
تصویب شد .طراحی و تصویب مجموعه از

پروژهها بر این فرض اســتوار بود که با اجرای
پروژههــای برجســته یــا منتخــب ،اقتصــاد
تحرک مناســبی را طی خواهد نمود یا واجد
مقاومت و اســتحکام بهتری خواهد شــد اما
همــه اینهــا ،البته بــه این مفهوم نیســت که
هماکنــون اقتصاد ایران مقاوم شــده اســت.
در اینجــا بهعنوان یک پژوهشــگر و محقق و
نه از منظردبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ،سخن میگویم .عمیقاً هم مایلم
خواننــدگان ارجمنــد این مصاحبــه ،فراتر از
فضــای سیاســی و اداری واز بــاب انصــاف و
کلگرایــی به عرض بنده توجه کنند....شــاید
ایــن نتیجهگیــری کــه مســتظهر بــه شــواهد
حقیقــی و شــخصی مــن اســت در کتــاب به
صراحت مورد بحث و بررســی قــرار نگرفته
اســت ،امــا بــه جــد معتقدم بــرای رســیدن
به شــرایط مناســب اقتصادی و شــکل دهی
بــه یــک اقتصــاد مقــاوم ،راه درازی در پیش
داریم.اقتصاد مقاوم به پیشرانها و الزامات
پیشــینی متعــددی نیازمنــد اســت .ایــن را
پیــش هــم گفتهام که شــرایط خــاص حاکم
بر ســپهر سیاست ،مدیریت و ســاختار ما ،از
جمله شــرایط سیاســی ،اجتماعی ،ســاختار
اداری و نوع وظایــف دولت ،مجموعاً باعث
شده اســت که ما آن اندازه که باید ،به نتایج
دلخواه نمیرســیم یا نرسیدهایم .به عبارت
دیگــر ما دونــدگان خوبی هســتیم امــا غالباً
در رســیدن بــه مقصــد ناتوانیــم و بدفرجام
میشــویم .بدانیــم کــه اگــر پیــش نیازهــا و
الزامات را برای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و دیگر آرمانهای بلند ،مورد توجه
قــرار ندهیــم ،نمیتوانیــم امیــدوار باشــیم
اقدامات به سرانجام برسد.

