ﻓﺮﺷـﺎد ﻣﺆﻣﻨـﯽ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر
ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ

ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ

ﺳﺨﻦ روز ﺷﻤﺎره ۲۵) ۵۳ :ﻣﺮداد (۱٣۹۷

در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﯽ در ﮐﻠﻤﻪ ) ۲۱ﻣﺮداد  (۹۷اﻧﺘﺸﺎر
ﯾﺎﻓﺖ ،اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﯾﺎ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی« او ،ﭼﻪ »ﻧﺴﺨﻪ ای ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ«؟ »ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزار ارز ،اﻧﺮژی و  ..ﭼﯿﺴﺖ؟«
اﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻫﺸﯿﺎری ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ را
دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺑﺤﺜﯽ
ﮐﻮﺗﺎه راهﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد«!
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی دوران ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺗﺸﺮﯾﺢ درآﻣﺪ ارزی
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮش ﻧﯿﺰ
ﻃﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺿﺮورت داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
او ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل و آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .. ،اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﯿﻨﮕﯽ و
ﮐﺎراﯾﯽ  «..ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دوران
»ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﺎن را از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺶ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ« دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻓﻘﺪان ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌـﯽ را در دوران اﻗﺘﺼـﺎد ﺳﯿﺎﺳـﯽ »ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘـﺎری« ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺤﺮان ﺣﺎﮐﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﺘﺼﺎددان ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را از
ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻼن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ
اوﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.

وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ »ﺳﻮزن دوزی ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ«
)اط(.

وﻇﯿﻔﻪ ی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎد
ﺿﺮورت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در
اﻗﺘﺼﺎددان اﺳﺖ درﺑﺎره
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای
ﻣﺮدﻣﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻣﻠﯽ در اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺘﻈﺎر ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن داﺷﺖ .اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاه و ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻃﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ روﻧﺪ
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﻇﯿﻔﻪای ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎدان اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺜﯽ وﺳﯿﻊ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را درﺑﺎره
ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای دوران ﭘﺲ از ﮔﺬار از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ اﻧﺪ.
ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ ﺿﺮورت ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎور دارد و آن را در
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ از ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
– ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد اﻣﺮوز ﺗﻮده ﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻀﻤﻮن
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و درک ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ؛
– ﺑﺮای ﻣﺒﺎزه ی آنﻫﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ اﻓﺮاﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛
– ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزان را ﺟﻬﺘﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻄﺮ اﻧﺤﺮاف ﻫﺎی راﺳﺖ و ﭼﭗ را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ
دﻫﺪ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ -دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان و ﺑﻬﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﻣﺎن ﻣﺤﺪود و
دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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