ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
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اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺒﻮده و او در
رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒ ﺑﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن در وزارت اﻗﺘﺼﺎد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
وی اﻓﺰود ،اول آﻧﮑﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و در
ﻣﺴﺎﺋﻞ وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻤﺮک ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﯾﺎدی دارد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﺌﻮریﻫﺎی
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی دور اﺳﺖ و ادﻋﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﻧﺪارد ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮای
راﻫﺒﺮی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺷﺪه
اﯾﻦدﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد را در
دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻮاره اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه و ﻣﻨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮده ،ﮔﻔﺖ:
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﻧﯿﺎوردن ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ او را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎددان ﻧﺒﻮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن در ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :او
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در ﮔﻤﺮک ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻤﺮک ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻤﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود ،اﮔﺮ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد راه ﯾﺎﺑﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎددان ﻧﺒﻮدن ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﮔﻤﺮک ﺑﻪ وزارت اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺪﻧﺪ،
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮرم 48درﺻﺪی ﺳﺎل  74ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ او ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد اﻗﺘﺼﺎدیش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﺑﺮﺗﻮرم ﺳﺎل  74اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﮑﺘﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮرم 48درﺻﺪی در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود ،ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺗﻮرم ﺑﺰرگ و اﺳﺘﯿﺼﺎل وزﯾﺮ وﻗﺖ
دﮐﺘﺮ ﺷﺮاﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎﺷﻤﯽ
اﻗﺘﺼﺎد،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﯽ وارد وزارت
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻮرم را ﻇﺮف ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺮخ
 23درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل روی ﮐﺎر
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن رﺿﺎﯾﺖ دﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم*/
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