اﻧﺘﻘﺎد ﺗﻨﺪ وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ راه و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی از دوﻟﺖ
][ad_1

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻇﻦ ﺧﻮد ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪ
راﻫﺒﺮدی را دﻻﯾﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻨﻮان و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺮد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دوﻣﯿﻨﻮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻓﺮو
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﯾﺨﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی
وزﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ
دوﻟﺖ ﺑﻪ واﮐﺎوی دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دوﻟﺖ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮداﺧﺖ .وی
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :دوﻟﺖ در ﺣﻮزه
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮﯾﻪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ و اﻗﺪام ﺑﺎرزی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻮد .وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﮋراﻫﻪﻫﺎ اﺻﻼح ﻧﺸﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری در رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود :در
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دوﻟﺖ دارای ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮد رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺊ.
ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی در اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد اﻓﺰود ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﮑﺎف
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ژرف ،اﻧﺪﯾﺸﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ.
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺰ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و
ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ و اﻓﻖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﮔﺎمﻫﺎی دوم
و ﺳﻮم ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ دﯾﺪهﺷﻮﻧﺪ ،دﻗﯿﻖ و روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮع اﻗﺪام ،اداﻣﻪ
ﺑﻘﺎ اﺳﺖ.
آﺧﻮﻧﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم اﻗﺘﺼﺎد را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺪﯾﺸﻪای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﺴﺎﻟﻪ
 FATFرا ﺣـﻞ و ﻓﺼـﻞ ﻣـﯽﮐﺮد .ﭼـﻮن ﺑـﺪون آن اﻣﮑـﺎن ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدن از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ آن ﻧﻘﻄﻪﺿﻌﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻨﺴﺠﻢ و
ﺻﺮﯾﺢ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﺑﺤﺮان
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ در ﺑﺎزار از ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ دﻻر ارزان ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﮐﻪ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﻨﻌﯽ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺎر از دﺳﺖ در رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻧﺠﺎم آن ﻫﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ را ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ  10ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﻫﻢ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد .اﮔﺮ آدم ﻋﻮض
ﮐﺮدﯾﺪ ،روش را ﻋﻮض ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺑﺮﺳﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﻨﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ ،راه ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ

ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﯾﺸﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
دردی را درﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ دﭼﺎر اﺷﮑﺎﻻت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ«.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻃﺮح اﯾﻦ
دﭼﺎر ﻓﺮورﯾﺰی ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺳﺎزهای ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و
از دﯾﮕﺮی ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ
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ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،ﯾﺎ
ﻣﯽﺷﻮد؟ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺰء
ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد .ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺮاء ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻣﯿﻨﻮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ
رﯾﺨﺖ.

