
 
چرتکه

چه بالیی بر سر بازار مرغ آمد؟
بخش اقتصاد- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران 
می گوید باید تمام تصمیم گیران دولتی این سوال را پاسخ دهند که 

چگونه کشوری که صادرکننده مرغ بود، حاال باید مرغ وارد کند؟
اظهار کرد: مدیریت  ایسنا،  با  احمدرضا فرشچیان در گفت و گو 
بازار،  در  آن  محصوالت  عرضه  و  مرغ  صنعت  اصولی  و  صحیح 
امکان  از سال های گذشته  موضوعی است که در طول هیچ یک 
پذیر نشده و به نظر می رسد هرچه بیشتر از این تصمیمات غلط 

می گذرد، تبعات آن نیز خود را نشان می دهد.
سال  که  روزه  یک  جوجه های  امحای  موضوع  به  اشاره  با  وی 
توجه  با  زمان  آن  در  کرد:  تشریح  آنها مطرح شد،  بحث  گذشته 
مازادی  ظرفیت  مرغداری  واحدهای  مرغ،  برای  تقاضا  کاهش  به 
داشتند که دیگر امکان عرضه به بازار را نداشت اما متاسفانه وزارت 
جهادکشاورزی نیز به این عرصه ورود نکرد و بحث از بین رفتن 

جوجه ها مطرح شد.
اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همان  رئیس کمیسیون کشاورزی 
کشوری که یک سال قبل جوجه بیش از حد نیاز خود داشته و 
برای سال ها، صادرکننده گوشت مرغ بوده حاال با مصوبه ای جدید 
چه  تا  ما  که  اینجاست  سوال  کند؟  وارد  مرغ  گوشت  است  قرار 
زمانی می خواهیم مرغ وارد کنیم؟ چه زمانی به این جمع بندی 
می رسیم که اشکاالت اساسی را ببینیم و از خود بپرسیم چطور یک 
صادرکننده مرغ حاال برای رفع نیازهای اولیه اش باید مرغ وارد کند؟

بازار  این  در  که  غلط  سیاست های  برخی  به  اشاره  با  فرشچیان 
اجرایی می شوند، گفت: یکی از موضوعاتی که بخش خصوصی برای 
سال ها بر ان تاکید داشت، بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی و لزوم کنار رفتن 
این سیاست بود. این ارز از همان ابتدا نیز مشکل داشت و با وجود 
آنکه در طول تمام سال های گذشته به حوزه مرغ تزریق شده نه 
تنها گره گشایی نکرده که خود به عاملی جدید برای رانت و تبعیض 
و عدم شفافیت بدل شده است و حاال نیز بناست مرغ را با این ارز 

وارد کنند که مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
برای  راهکاری  آیا در کوتاه مدت  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
وزارت  کرد:  بیان  دارد،  وجود  مرغ  بازار  به  نظم  بازگرداندن 
جهادکشاورزی همواره این ادعا را داشت که به اندازه مصرف چند 
ماه کشور را ذخیره کرده و در انبارهایش دارد. اگر این ادعا درست 
فعلی  روانی  جو  و  شد  تامین  بازار  نیاز  انبارها  این  از  باید  است، 
فروکش کند و سپس با حمایت از مرغداران و افزایش جوجه ریزی 

ظرف چند ماه آینده، تولید مرغ بار دیگر افزایش پیدا کند.

راهی جدید برای واردات کاال به ایران
کاهش سخت  از  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  اقتصاد-  بخش 
گیری دولت برای واردات در ازای صادرات خبر داد و اعالم کرد 

مصوبه ای جدید در این زمینه اجرایی می شود.
دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  مصوبه  با  گفته  زادبوم 
ارزی دارند می توانند در  از سال ۱۳۹۷ تعهد  صادرکنندگانی که 
ازای میزان تعهد خود، واردات داشته باشند. پیش از این، وضعیت 
تعهد ارزی مربوط به سال های ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ تعیین تکلیف شده 

بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بسته سیاستی بانک 
مرکزی در تیرماه سال گذشته، به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی 
صرفا شامل ارائه ارز نیمایی بود، مورد اعتراض صادرکنندگان قرار 
بازرگانی، وزارت صمت  اتاق  افزود: به دنبال پیشنهادهای  گرفت، 
و  صادراتی  ارز  بازگشت  در  تنوع سازی  به  مربوط  کارهای  و  ساز 
در  و  داد  قرار  بررسی  مورد  صادرکنندگان  ارزی  تعهدات  ایفای 
اقتصادی دولت در آبان ماه  نهایت، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 

سال  ۱۳۹۹ تصویب و ابالغ شد.
به گفته وی، بر اساس این مصوبه، به صادرکنندگانی که از ابتدای 
سال  ۱۳۹۸ تعهد ارزی داشتند، اجازه داده شد تا در قالب واردات 
در مقابل صادرات، ایفای تعهد ارزی کنند، و واردات با ارز اشخاص 

نیز آزاد شد.
زادبوم افزود: در واقع کمیته ماده ۲، مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 
بانک  تیرماه   ۲۵ سیاستی  بسته  جایگزین  را  دولت  اقتصادی 
مرکزی کرده بود تا بر اساس آن، مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه 
بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکاالتی در حوزه صادرات و واردات 
در این ابالغیه وجود داشت که قرار شد با نظر بخش خصوصی 

برطرف شود.

ارائه پیشنهاد تعرفه جدید برق برای 
پیک تابستان ۱۴۰۰

تعرفه  برای  پیشنهاد  ارائه  از  توانیر  مدیرعامل  اقتصاد-  بخش 
مجزای برق در پیک تابستان ۱۴۰۰ به هیئت دولت خبر داد.

محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در مراسم هفته نخست 
با  تاکنون  گفت:  سال ۱۴۰۰  در  به-ایران  الف-  هفته  هر  پویش 
سیاست های تشویقی و هماهنگی با مشترکان، مدیریت پایدار بار 
به  باید  باشد  مستمر  مسئله  این  اینکه  برای  اما  کردیم  دنبال  را 

سیاست های تشویقی در کنار سیاست های بازدارنده توجه شود.
وی از ارائه پیشنهاد برای تعرفه مجزای برق در پیک تابستان ۱۴۰۰ 
به هیئت دولت خبر داد و افزود: عالوه بر سیاست های پیشگیری 
برای پایدار ماندن کنترل رشد بار باید سیاست های بازدارنده نیز 
اعمال شود که در حال حاضر افزایش تعرفه پیک بحران در هیأت 
دولت منتظر تصویب است. سال ۱۳۹۹ سالی بسیار سخت بود چرا 
که تابستان بسیار گرمی را پشت سر گذاشتیم و در زمستان نیز از 

نظر تأمین سوخت نیروگاه ها با مشکل مواجه شدیم.
اینکه بخش توزیع برق هم در بخش سازوکار  بیان  با  متولی زاده 
و هم در بخش ساخت و ساز پیشتاز بود، ادامه داد: سال ۱۴۰۰ 
برای تحقق فرامین و  نیز سال بسیار مهمی است و صنعت برق 
با  امیدواریم  و  دارد  کامل  آمادگی  رهبری  معظم  مقام  دستورات 

بودجه تعیین شده شاهد گام های مؤثری در صنعت برق باشیم.
به گفته این مقام مسئول برنامه های متعددی را برای عبور موفق 
به  از جمله آن می توان  ایم که  تابستان ۱۴۰۰ در نظر گرفته  از 
برخورد  و  امید  برق  پتانسیل  از  استفاده  ادارات،  بار  مدیریت 
از  بیش  امید  برق  اجرای طرح  با  برد.  نام  غیرمجاز  رمزارزهای  با 
هفت میلیون مشترک مشمول تخفیف صددرصدی شدند و تعداد 
مشترکان پرمصرف نیز به دلیل توجه و رعایت مصرف حدود شش 

درصد کاهش یافت که این آمار بسیار امیدوارکننده است. 
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آیاایرانازاولین»َاَبربحران«قرنجدیِدشمسیعبورمیکند؟
محمد مهدی حاتمی

اوضاع سیاسی ایران در طول یک قرن گذشته )فاصله سال های ۱۳۰۰ تا 
البته، بر خالف قرون  بار ها به مرحله بحران رسیده و  ۱۴۰۰ خورشیدی( 
گذشته، ایران از عمده این تجربه ها سربلند بیرون آمده و دست کم، اقتصاد 

کشور به فروپاشی نزدیک نشده است.
با این همه، بحران های اقتصادِی مبتال بِه ایران در یک سده اخیر، بسیار 
متنوع بوده اند و احتماالً به شکل گیرِی نوعی ایمنی انباشته شده در قالب 
یک سده  کم  و  بیش  در  اند.  انجامیده  بحران ها  برابر  در  مدیریتی  تجربه 
اخیر، ایران طیفی از این بحران ها را از سر گذرانده است: دست کم دو مورد 

)قحطی  فراگیر  و  بزرگ  قحطی 
در جریان جنگ های جهانِی اول 
در  ایران  اقتصاد  تحریم  دوم(؛  و 
بریتانیا؛  توسط  مصدق  زمان 
 ۱۳۵۷ سال  در  انقالب  وقوع 
ساختار های  گسست  به  که 
اقتصادِی پیشین و محو تقریبِی 
طبقه کارآفرین دهه های گذشته 
انجامید؛ کمبود کاالیی در زمان 
شدن  کوپنی  و  عراق  با  جنگ 
اقتصاد کشور و در نهایت، اعمال 
تاریخ  سهمگین ترین تحریم های 
ایران،  اقتصاد مدرِن جهان علیه 
که این آخری، داستانی است که 

هنوز تمام نشده است.
بحران های  این  چگونه  ایران  اما 
است؟  آورده  تاب  را  اقتصادی 
که  فرض  این  با  این،  بر  عالوه 
قدرت های  و  ایران  میان  تقابل 
هسته ای  پرونده  سر  بر  جهانی 
منطقه ای  نفوذ  نیز  و  کشور 
ایران، آن هم در آستانه انتخابات 
خردادماه،  در  جمهوری  ریاست 
تغییراتی  چه  دارد،  تزاید  به  رو 
ایران  اقتصاد  ساختار  در  باید 

شکل بگیرد؟
پهلوی اول: وقتی هنوز نفت 

نبود
در آغاز قرنی که اکنون به پایان رسیده، ایران تازه از آشوِب جنگ جهانی 
اول )۱۲۹۳ تا ۱۲۹۷ خورشیدی( بیرون آمده بود. تا پیش از شروع قرن، 
»قحطی بزرگ« و همه گیرِی همزمان چند بیماری همچون وبا و تیفوس، 
دست کم ۲ میلیون نفر از جمعیت حدود ۱۹ میلیون نفری ایران در آن زمان 
را به کام مرگ برده بود. )برخی منابع، این رقم را بسیار باالتر ذکر کرده اند.(

با شروع قرن، سلطنت قاجار رو به زوال می رفت و اوضاع، به جز در تهران، 
در ساختار سیاسی  برآمدن رضا خان  با  بود.  کنترل  از  و خارج  آشوبناک 
کشور، که کمی پیش تر و با کودتای اسفند ۱۲۹۹ شروع شده بود، به تدریج 

نظم در کشور گسترش پیدا کرد.
تا سال ۱۳۰۴ و تاج گذاری رضا خان به عنوان شاهِ جدید، اوضاع به سامان تر 
شد. پهلوی اول، در فرآیندی که بعد ها به »تجدد آمرانه« موسوم شد، شروع 
به پی ریزی نهاد های مدرن در ایران کرد و این البته، فرآیند توسعه ای بود 

که گاه دردناک هم بود.
اقتصاد نیمه ویران ایران که دست کم از سال ۱۲۸۵ )سال امضای فرمان 
اجرای  با  بود،  شده  رها  کاماًل  قاجار(  شاه  مظفرالدین  توسط  مشروطیت 
چون  نهادهایی،  و  آهن  راه  ها،  جاده  احداث  همچون  زیربنایی  طرح های 
دادگستری، به سرعت رو به رشد رفت. هنوز خبری از اقتصاد نفتی نبود و 
سهم نفت در واقع آن قدر کم بود که در توصیفی نیمی واقعی-نیمه افسانه 
ای، می گفتند ساخت راه آهن توسط رضا شاه، با مالیات بستن بر قند و شکر 

میسر شده است.
با این همه، کار این شاه جدید را هم جنگ جهانِی دیگری به پایان رساند 
و در سال ۱۳۲۰، محمدرضا پهلوی، ۲۲ ساله، کم رو و کم تجربه، سکان 
اداره کشور را به جای پدر در دست گرفت. پهلوی دوم، اما تا سال ۱۳۳۲ و 
زمانی که در پِی قدرت گرفتن محمد مصدق به ایتالیا گریخت، عماًل در ایران 
کاره ای نبود و فضای سیاسی ایران دوره ای از آزادی نسبی را تجربه می کرد. 
با این همه، با موفقیت کودتای مرداد ۱۳۳۲ و بازگشت محمدرضا به ایران، 

دوران واقعِی سلطنت او هم شروع شد.
پهلوی دوم در فاصله سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، در یک بازه ۲۵ ساله، مسیر 
بیش از اندازه قدرتمند شدن و بعد به ناگهان قدرت را از دست دادن را، با 
سرعتی کم سابقه در ایران، طی کرد. در این مسیر، اما ایران هم با محمدرضا 

پهلوی متحول شد و همین بود که سقوط او را اجتناب ناپذیر کرد.
پهلوی دوم: جدال با مذهبی ها، چپ ها و ملی گرا ها

پس از کودتای سال ۱۳۳۲، حضور آمریکایی ها در ایران به تدریج اوج گرفت 
و البته این همزمان با اوج گیرِی قدرت جهانِی آمریکا هم بود. آن زمان )در 
دهه ۱۹۵۰ میالدی( آمریکا قدرت یکه تاز جهان شده بود: بریتانیا، آلمان و 
فرانسه، هر سه زیر آوار جنگ جهانی دوم مانده بودند، اقتصاد چین بسیار 
کوچک و فقیر بود و هنوز چند سالی مانده بود تا اتحاد جماهیر شوروی 
)نیاِی روسیه امروز( به مرحله ای برسد که آمریکا واقعاً از حضورش احساس 
خطر کند. اقتصاددانان آمریکایی در دهه ۱۳۳۰ خورشیدی شروع به برنامه 
ریزی برای توسعه ایران کردند و توسعه ایران با کلنگ خوردن صنایعی در 
حوزه کشاورزی و کسب و کار های کوچک )همچون تولید پوشاک و کفش( 

از اقتصاِد عقب مانده قرِن پیشین فاصله گرفت.
در آغاز دهه بعد )۱۳۴۰ خورشیدی( فضای سیاسی ایران دوباره دوقطبی 
و بلکه چند قطبی شد: نیرو های مذهبی، نیرو های ملی و البته چپ ها، کم 
کم از فضای امنیتِی پس از کودتای ۱۳۳۲ بیرون می آمدند و می رفتند که 

استبداد را به شکل های مختلف به چالش بکشند.
در سال ۱۳۴۰، علی امینی، یک اشراف زاده قاجاری و از اعضای جبهه ملی، 
برای حدود یک سال نخست وزیر ایران و در واقع به شاه »تحمیل« شد. 
شاه که کمی پیش تر به آمریکا سفر کرده و با »جان اف. کندی« رییس 
جمهور آمریکا دیدار کرده بود، از سوی دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفت 
تا اصالحاتی را در سیاست ایران کلید بزند که هدف از آن در واقع سد کردن 
نفوذ شوروی در ایران، از طریق فعالیت گروه های چپ بود. انتخاِب اجباری 

علی امینی، ناشی از همین فشار از سوی آمریکایی ها بود.
آمریکایی ها فکر می کردند ساختار کهنه و فاسد اقتصاد سیاسی در ایران، 
راه را برای ظهور جنبش های چپ گرایانه و افتادن ایران به دامان شوروی 
باز می کند. ساختار طبقاتی ای که بزرگ زمین داران و خان ها همچنان در آن 
قدرتی نزدیک به مطلق داشتند )نظام کهنه »اقطاع«(، اصلی ترین نگرانی 
برنامه ریزان آمریکایی بود و آن ها توصیه کرده بودند که توسعه صنعتی ایران 

در گرو توسعه اجتماعی و حذف نظام ارباب-رعیتی است.

شاه و امینی سنگ بزرگ را برداشتند و »اصالحات ارضی« را کلید زدند، 
از یک دهه بعد مشخص شد در واقع زیر پای پهلوی  موضوعی که بیش 
دوم را خالی کرده است. اما کار به اینجا ختم نشد و »انقالب سفید«، شاه 
به  نیرو های مذهبی  اعتراض  بعد،  کرد. کمی  درگیر  دیگر  گروه هایی  با  را 
برخی اصول مورد نظر شاه در »انقالب سفید«، کار را به خیابان کشاند و در 

خردادماه سال ۱۳۴۲، سرکوبی گسترده ای در ایران کلید خورد.
کمی بعد، اما نوبت به سرکوبی جبهه ملی دوم رسید و پس از آن هم، تا پایان 
دهه ۱۳۴۰، سرکوبی گسترده و خشن نیرو های چپ، تقریباً تمامی معارضان 
محمدرضا پهلوی را یا از میدان به در کرد و یا صدای آن ها را خاموش کرد.

با این همه، کارنامه اقتصادی دهه ۱۳۴۰ بسیار درخشان بود. در سراسر دهه، 
نرخ تورم ایران تک رقمی و عمدتاً زیر ۳ درصد بود. این در حالی بود که 
نرخ رشد اقتصادی ساالنه ایران در این دهه، بسیار باال بود و در یک مورد به 
۱۷ درصد هم رسید. برخی از گزارش های اقتصادی اخیر که تاریخ اقتصاد 
ایران را بررسی کرده اند، ایران را در دهه ۱۳۴۰، در دسته رو به رشدترین 

اقتصاد های جهانِی آن زمان طبقه بندی کرده اند.
دهه ۱۳۵۰: همه چیز از نفت شروع شد

وضعیت دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، اما ادامه پیدا نکرد و داستان ایران در دهه 
۱۳۵۰ به یک نقطه اوج و البته یک نقطه عطف رسید. در ابتدای این دهه، 
درآمد های نفتی به ناگهان به اندازه ای افزایش پیدا کرد که نظام برنامه ریزی 
در اقتصاد ایران عماًل به کناری گذاشته شد؛ درآمد های نفتی به اقتصاد ایران 
سرازیر شدند؛ واردات افسارگسیخته با پترو-دالر ها صنایِع رو به رشد داخلی 
را از نفس انداخت؛ »بیماری هلندی« به جان اقتصاد ایران افتاد؛ نرخ رشد 
به  را  روستایی  تورم( در شهرها، جمعیت  باالی  نرخ  دلیل  )به  دستمزد ها 

حاشیه شهر ها کشاند و بقیه داستان را هم که همه می دانند.
نکته، اما اینجا است که ماجرای آغاز ابتالی ایران به »بیماری هلندی« و 
»نرخ تورم دو رقمی و ساختاری« )دو بیماری ای که بیش و کم حدود نیم 
قرن مهمان اقتصاد ایران بوده اند( خیلی کم روایت شده است. اقتصاد ایران، 
تا آغاز دهه ۱۳۹۰ خورشیدی، یک اقتصاد نفتی بود و هر چند نقش نفت در 
اقتصاد ما به اندازه نقش نفت در اقتصاد کشور هایی مانند عربستان سعودی، 
کویت یا ونزوئال نبوده و نیست، اما ساختار هایی در کار بوده اند که موجب 

شده اند این نقش بسیار پر رنگ و پر حاشیه از آب در بیاید.
از »سازندگی« تا »صف مرغ«

را  خورشیدی  و ۱۳۸۰   ۱۳۷۰ ،۱۳۶۰ دهه های  در  ایران  اقتصاد  داستان 
می توان روی دوِر تند مرور کرد: ایران از اقتصادی درگیر با جنگ در دهه 
۱۳۶۰ که تقریباً شبیه اقتصاد های سوسیالیستی در شرق اروپا اداره می شد، 
در دهه ۱۳۷۰ به ناگهان به اقتصادی نئولیبرالیستی پا گذاشت که برخی 

تجربه های آن هنوز هم سر زبان ها است.
معیار های  با  توسعه  برای  عجله ای  چنان  رفسنجانی،  هاشمی  دولت 
نئولیبرالیستی داشت که خودش مجبور به کشیدن ترمز این توسعه شد: نرخ 
تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، به چالش کشیده شدن جایگاه سیاسی 
هاشمی رفسنجانی و بروز آشوب های خیابانی به دالیل اقتصادی، دولت دوِم 
دوره سازندگی را به دولتی محافظه کار بدل کرد که گویی بلندپروازی های 

اولیه را نداشت.
با این همه تجربه دولت های سازندگی برای ایران جالب توجه بودند: سیاست 
پاِی  کردن  باز  شد؛  همراه  پول  گسترده  خلق  با  که  اقتصاد  در  انبساطی 
نهاد های نظامی به پروژه های اقتصادی و خصوصی سازی ای که با شعار های 
انقالبی در سال ۱۳۵۷ فاصله داشت. نمونه مثالین این سیاست ها، توسعه 
آموزش عالی با اخذ شهریه )در قالب توسعه دانشگاه آزاد( است که امروز 

می توان محاسن و معایب آن را منصفانه قضاوت کرد.
دوره اصالحات، اما یک عقب گرد در سیاست های دوره سازندگی بود. اکنون 
که از آن سال ها فاصله گرفته ایم، مشخص شده که سیاست اقتصادی دولت 
اصالحات )به ویژه در دوره اول(، به »سوسیال دموکراسی« نزدیک بوده است. 
در آن دوره، دولت و بانک مرکزی فرآیند خلق پول را متوقف کردند؛ تورم 
تک رقمی شد؛ تالش شد تا نرخ دالر هم تک رقمی و بعد آزاد شود و البته، 

یارانه کمرشکن انرژی هم از اقتصاد ایران حذف شود.
بحران های سیاسی در داخل و خارج، اما به دولت اصالحات امان نداد که نرخ 
دالر را آزاد کند و نقش یارانه انرژی را از اقتصاد ایران پاک کند. دولت محمود 
احمدی نژاد هم که با درآمد های افسانه ای نفتی و پروژه موهوم پوپولیستِی 
شخص او در خلق یک طبقه اجتماعِی جدید و وفادار روی کار آمده بود، 

اساساً دولتی »انقالبی« بود.
انقالب احمدی نژاد در ساختار های مدیریتی اقتصاِد ایران خیلی چیز ها را 
عوض کرد. او »سازمان برنامه و بودجه کشور« )سازمان مدیریت و برنامه 
از حوزه عقل  اقتصادی  ترتیب، تصمیمات  این  به  و  را منحل کرد  ریزی( 
جمعی به تصمیم های ناگهانی بدل شد؛ احمدی نژاد تاکید داشت که تعداد 
صفحات الیحه بودجه ای که به مجلس ارسال می شود باید کم شود و البته 
با پرداخت یارانه ها )یا به تعبیر خوِد او، »مین گذاری« در ساختار مدیریت 
به کلی  فازی  وارد  ایران  در  اجتماعی  به عدالت  کشور( مطالبات معطوف 

متفاوت شد.

دولت حسن روحانی را برخی اصالح طلبان، دولتی با پروژه »نرمالیزاسیون« 
نامیدند. منظور این بود که دوره احمدی نژاد و تغییرات بنیادین و فاجعه 
باری که او در ساختار اقتصادی ایران ایجاد کرده، هنوز تمام نشده و حاال 
باید دولتی سِر کار بیاید که بتواند دست کم بخشی از آن فجایع را »جمع و 

جور« کند تا کشور تازه به مرحله »نرمال« برگردد.
هر چه باشد، امروز می توان قضاوت کرد که دولت حسن روحانی )به دالیل 
ارادی یا غیر ارادی( در پروژه خود )سر و سامان دادن به روابط خارجی برای 
تسهیل رشد اقتصادی( مردود شده و اقتصاد ایران، اکنون در وضعیتی به 

مراتب وخیم تر از ابتدای روِی کار آمدن دولت تدبیر و امید قرار دارد.
وخاومت  به  اشاره  برای  نمونه  دو  تنها 
اوضاع اقتصادی کشور در سال های اخیر 
کفایت می کند: عبدالناصر همتی، رییس 
گفته  پیش  ماه  چند  مرکزی  بانک  کل 
هنوز  )که   ۱۳۹۷ سال  تابستان  در  بود 
همه  و  بود  نشده  تجربه  ماه ۱۳۹۸  آبان 
در  ایران  نبود(،  کار  در  هم  کرونا  گیرِی 
آستانه بروز »ابرتورم« قرار گرفته بود. اهل 
تکان  این هشدار چقدر  که  فن می دانند 

دهنده است.
در نمونه ای دیگر، محمود صادقی، نماینده 
مجلس شورای اسالمی در دوره دهم، در 
با  »جدال«،  اینترنتِی  برنامه  با  مصاحبه 
و  شبه  یک  شدن  گران  دالیل  به  اشاره 
ناگهانی بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ گفت که 
مخالفت قاطِع مجلسی ها با افزایش قیمت 
تصمیم  به  را  موضوع  انرژی،  حامل های 
شورای سران سه قوه ارجاع داد و در آنجا 
هم این تصمیم دشوار اتخاذ شد، چرا که 

»دیگر پولی در خزانه کشور« نمانده بود.
تورم و مدیریت تورمی در اقتصاد 

ایران
حاال، اما اقتصاد ایران در آستانه یک تغییر 
دیگر در سیاست قرار گرفته که می تواند 
آن  سوی  و  سمت  بنیادین  شکلی  به 
تعیین  آینده  سال  چند  کم  دست  در  را 
کند. انتخابات ریاست جمهوری آینده در 
سیاسی  مشارکت  میزان  از  )فارغ  ایران 

شهروندان ایرانی( یک نقطه عطف خواهد بود.
در دهه ۱۳۵۰، هر یک دالر آمریکا معادل حدود ۷۰ ریال ایران بود. اگر )در 
یک بررسی بسیار غیر دقیق( نرخ تورم در اقتصاد آمریکا و افت ارزش هر یک 
دالر در این کشور در خالل حدود نیم قرن گذشته را کنار بگذاریم و سرکوب 
قیمتی دالر در زمان پهلوی را هم فراموش کنیم، امروز هر یک دالر آمریکا 
معادل حدود ۲۵۰ هزار ریال ایران است و به عبارتی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ 

برابر افزایش قیمت داشته است.
ریاِل ایران قهرمان افت ارزش پول ملی نیست و این مسابقه برندگان دیگری 
همچون »مارک« آلمان )در دوره بین دو جنگ جهانی( یا »بولیوار« ِ ونزوئال 
)در چند سال اخیر( داشته است. با این همه، چنین افتی در ارزش پول ملی 
در تنها تعداد انگشت شماری از کشور های دنیا تجربه شده است. اما چرا 

چنین است؟
ظاهراً تورم در اقتصاد ایران ماندگار شده و البته، در این مورد، ایران واقعاً یک 
نمونه جهانی است. تقریباً هیچ کشوری در جهان برای مدت حدود نیم قرن 
نرخ تورم دو رقمی را تجربه نکرده )یا دست کم نگارنده به چنین موردی بر 

نخورده( است.
اکنون، اما این هم بر ما معلوم شده که تورم در ایران، به مدیریت مطالبات 
و انتظارات شهروندان و سیاستمداران گره خورده است. سیاستمداران ما، از 
دهه ۱۳۵۰ به این سو، نامولد بودن اقتصاد ایران را که خود معلوِل دهه ها 
مست بودن از پترو-دالر های نفتی بوده، باز با همین پترو-دالر های نفتی 

درمان کرده اند.
حاال، اما شیر نفت بسته شده است، بخشی به این دلیل که جداِل ژئوپولتیک 
میان ایران و جهان قطعاً ادامه دار بوده و ربطی به پرونده هسته ای ندارد و 
بخشی هم به این دلیل که دنیا به زودی مصرف کننده انرژی هایی نو خواهد 

بود.
ایران قطع شده و دالری در کار  اقتصاد  تازه، که ورودِی  این وضعیت  در 
نیست که بشود ضعف داخلی اقتصاد را با واردات الپوشانی کرد، مطالبات 
اند و بر آتش آن ها هم دمیده می شود. )مثاًل،  اما اوج گرفته  مردمی هم، 
محمود احمدی نژاد، که سودای بازگشت به اریکه قدرت را دارد، صحبت 
از یارانه ۲ و نیم میلیون تومانی برای هر ایرانی به میان آورده، در حالی که 

خودش می داند چنین پول هایی در خزانه وجود ندارد.(
رقابت های سیاسی در عصر پسا-نفت

اما حاال که به نظر می رسد همه در ها بسته شده اند و راهی هم برای درمان 
وضعیت وخیم اقتصادی وجود ندارد و از آن سو مطالبات مردمی هم اوج 
گرفته اند، ایران چگونه می تواند دوام بیاورد؟ واقعیت این است که عصر نفت 
برای ایران تمام شده و مدیران نفتی هم دیر یا زود باید جای شان را به 

مدیران غیر نفتی بدهند.
تولید  از  نفت  رانت  نسبت  بانک جهانی که  از گزارش های  یکی  اساس  بر 
ناخالص داخلی )Oil rents in percent Of GDp( را اندازه گیری 
در سال  ایران  اقتصاد  داخلی  ناخالص  تولید  از  تنها ۱۵.۶ درصد  می کند، 
۲۰۱۷ و زمانی که هنوز هم می توانست به شکلی گسترده نفت بفروشد، از 

رانت نفت نشات می گرفت.
این در حالی است که این نسبت در همان زمان، برای عراق حدود ۴۵.۴ 
درصد، برای کویت حدود ۴۲.۵ درصد، برای عربستان سعودی حدود ۲۸.۷ 
درصد، برای جمهوری آذربایجان حدود ۲۵.۳ درصد و برای روسیه حدود 
۱۰ درصد بوده است. واضح است که اکنون سهم نفت از اقتصاد ما کمتر هم 
شده و شنیده ها حکایت از آن دارند که برنامه ریزی های کالن اقتصادی در 

ایران به سمت خروج کامل نفت از اقتصاد پیش می روند.
مدیران  رقابت  صحنه   ۱۴۰۰ خردادماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می دانند  که  کارتری  محافظه  سیاسِی  چهره های  بود.  خواهد  غیرنفتی 
مدیریت اقتصادی معتاد به نفت، بدون درآمد های نفتی چقدر دشوار است، از 
همین حاال از رقابت کنار کشیده اند. اما مدیران جاه طلب تر در صحنه مانده 

اند و احتماالً به رقابت ها شکل خواهند داد.
اما شاید مروِر سریع یک قرِن اخیر، قرنی که نفت به اقتصاد ایران شکل داد 
و آن را بیمار کرد، بتواند دست کم سنجه ای سیاست گذارانه برای مقایسه 
به دست  آینده در خردادماه ۱۴۰۰  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد های 
بدهد. رییس جمهور بعدی نمی تواند چشم بسته و با خزانه ای که پترو-دالر 

ندارد، شعار های عجیب و غریب بدهد.
منبع: فرارو


