روزنامهاقتصادیصبح ایران

شرط وزارت نفت
برای آغاز صادرات گاز به عراق؛

ناطق نوری:

جفا این است که
هیچکس را به انداز ه
هاشمی اذیتنکردند؛چرا؟

بازگشایی
اعتبارات اسنادی

2

چهارشنبه  22دی 1395

 12ربیعالثانی 1438

 11ژانویه 2017

13

r

i

.

t

a

n

a

s

e

n

a

h

a

j

.

w

w

w

سالسیزدهم شماره 16 3541صفحه قیمت 1000تومان

صندلی ریاست مجمع تشخیص
به چه کسی میرسد

2

عملکرد رسانه ملی پس از درگذشت آیتاهللهاشمی؛

تجلیل دیرهنگام

8

ترامپ دامادخود را به عنوان مشاور ارشد کاخسفید منصوب کرد

دولت خانوادگی!

4

كارشناسانبازارسرمایهمطرحكردند؛

 3عامل طوالنی شدن ركود در بورس

5

گزارش وزارت اقتصاد از موانع دستيابي به رشد پايدار؛

بدهي دولت ،تيغ دولبه

3

یادداشت

مهمترين كاركردهاي هاشمي

علي سرزعيم -اين روزها كه با درگذشت هاشمي مقارن است مطالب
زيادي در مورد شخصيت ايشان و خدماتشان گفته ميشود .طبيعي است
كه منتقدان هم به احترام ،زبان به انتقاد نخواهند گشود ولي اين به آن
معنا نيست كه ناگهان همه منتقدان تغيير رويه داده باشند.

چرا اينقدر دیر؟

قدردانی خانواده هاشمی از حضور میلیونی مردم

دكترصالحالدینهرسنی* -از همان لحظاتی كه خبر درگذشت
آيتاهللهاشميرفسنجاني منتشر و رسانهاي شد ،واكنشهايي در
قالب پيام تس��ليت از همه گروهها و تشكلهاي سياسي به اعاظم
سياست و خانواده معزياليه ارسال شد.

آنا -ابوالفضل ماهرخ

وداع خودجوش با آیتاهلل
ادامه یادداشت

چرا اينقدر دیر؟
طبق س��نت مالوف امروزي ،بخش اعظم
اين پيامها از سوي شبكههاي مجازي و سپس
صدا و سيما منتشر شد .اين پيامها همانگونه
كه از محتواي آن بر ميآمد ،نه تصنعي بلكه
واقعي و از س��ر صدق و خلوص نيت و مقرون
به واقعيت بود .مهمتر آنكه حضور خودجوش
و هوش��مندانه مردم از لحظه انتش��ار خبر تا
تشييع و تدفين نشان داد كه او به همراه تفكر
و منش سياسياش چه جايگاه بزرگي در سپهر
سياست ايران دارد و تا چه ميزان از مقبوليت و
مشروعيت برخوردار است .نكته درخور توجهي
كه از ديد همگان پنهان نبود ،آن بود كه جداي
هلل
از دوستداران و موافقان منش سياسي آيتا 
هاشمي ،جريانهاي مخالف نيز فرصت يافتند
مرات��ب اداي احترام و تس��ليت خويش را بر
بزرگان كشور و اهل بيت آن فقيد ابراز دارند.
بايد گفت اگرچه اداي ارادت و ابراز تس��ليت
از سوي همه تشكلها ،جريانهاي سياسي،
كنشي مسووالنه ،انساني و اخالقي بود ،اما چرا
اين تكريمها و ستايشها بر سبيل ارادت هنگام
حيات ايشان به ويژه اين اواخر ابراز نشد و سوال
بزرگ آنكه چرا اينقدر دير؟ آن همه حمالت و
هجمههاي ديروز با سوگواري و دلجويي امروز
چ��ه پيامي دارد؟ آيا اين قس��م از كنشها و
رفتارها به معناي آن نيست كه ما نتوانستهايم
قدر بزرگان خود را هنگام حياتش��ان پاس
داريم؟ شايد مرگ غيرهنگام آيتاهلل كه اين
اواخ��ر آماج تير مالمتها و حمالت هدفمند
از س��وي مخالفانش بود ،بتواند بر آن ميراث
مردهريگ كه همان قدرنشناسي است پايان
دهد و ديگر آن كه احترام و بزرگداش��ت پس
از مرگ او همانند ميراث سترگش باعث شود
تا ما از شمشير نابخردانه هتاكي به جاي نقد
منصفانه در برابر س��اير شايستگان و خادمان
دلس��وز ملت در سپهر عمومي سياست ايران
دست برداريم.
* مدرس علوم سياسي
و روابط بينالملل

S.Harsani.k@gmail.com

كارنامه اقتصادی هیچ دولتی را نمیتوان فقط با
دو عدد بررسی كرد ولی دو دوره ریاستجمهوری
اكب ر هاشمیرفسنجانی ،در دو شاخص اقتصادی
ركورددار  20س��ال اخیر اس��ت؛ بیشترین تورم و
بیشترین رشد اقتصادی.
ت هاشمی در دومین
به روایت بانك جهانی دول 
سال دوره اول ( )١٣٦٩رشد تولید ناخالص داخلی
را به حدود  ١٤درصد رس��اند ولی این رشد ثباتی
نداشت و در سالهای بعد حتی منفی هم شد .رقم
تورم در سال سوم دوره دوم رفسنجانی ( )١٣٧٤به
 49/4درصدرسیدكهباالترینرقمثبتشدهدر تاریخ
ایران است .یكی از اهداف برنامه پنجساله توسعه در
دورا ن هاشمیرفسنجانی تكنرخی شدن تورم بود.
در همان س��ال  ٧٤سیاستهای تعدیل اقتصادی
عمال متوقف شد.
نوس��ان ش��دید رش��د تورم حاكی از بیثباتی
سیاس��تهای این دو دوره ب��ود كه در مقاطعی از
برنامههای اول و دوم توس��عه خیلی فاصله گرفت.
بعضی میگویند دولتهایهاشمی به جای حركت
آهسته و پیوسته سعی داشت راه صدساله را یكشبه
طی كند ،حتی جلوتر از برنامه توسعه و با سرعتی
كه س��اختار اقتصادی ایران آمادگیاش را نداشت،
حركت كند.
بعضی ویژگیهای سیاس��ت تعدیل اقتصادی
محوریتصنعتدرتوسعه،كمكردنتصدیدولتبر
اقتصاد (اما نه خصوصیسازی واقعی) ،شناورسازی و
تكنرخیكردنارز،آزادسازینسبیقیمتهاافزایش
اختیارات كارفرما در قراردادهای كار بود.

منسجمترين نظريه را درباره همين «الگو»ها،
حزب توده زير عنوان «راه رشد غيرسرمايهداري»
ارائه ميداد .خطوط عمده اين نظريه در قالب اصل
( ۴۴دولتي كردن بخش بسيار بزرگي از اقتصاد)
و اصل ( ۸۱مانعتراشي بر سر ورود سرمايههاي
خارجي) به قانون اساسي جمهوري اسالمي راه
يافت .با اين گزينش ،گل سرس��بد كارآفرينان
ايراني زير عنوان «سرمايهداران زالوصفت» تار و
مار شدند و مالكيت صدها بنگاه و بانك و مزرعه
به دولت منتقل شد .دولتي و كوپني شدن اقتصاد
همراه با جنگ و فرار انبوه نخبگان و آش��فتگي
غيرقابل توصي��ف در مديريت ايران را طي دهه
نخست بعد از انقالب در كام يكي از دشوارترين
دوران اقتصادي در تاريخ معاصر كشور فرو برد.
ايشان عمدتا زير تاثير كادرهاي عالقهمند به نظام

كارنامه اقتصادی دور ه هاشمی
  جنبشسازندگی
جنبشسازندگیدولتهایهاشمیباپروژههای
بزرگ عمرانی مانند راهسازی ،سدسازی ،ساخت
نیروگاه ،توس��عه فرودگاهها و ساخت كارخانههای
بزرگ صنعتی به یاد میآید .بسیاری معتقدند اگر
این دوره در اقتصاد بعد از جنگ نبود ایران امروز مثال
به جای صادرات برق ،واردكننده آن بود .عدهای هم
ریشه بیآبی در ایران امروز را به همان سدسازیها
نسبتمیدهند.
در عین حال بعضی از بزرگترین صنایع ایران
در بخش دولتی و خصوصی در دوران س��ازندگی
شكل گرفتند یا احیا شدند ،از بخش معدن گرفته
ت��ا كارخانجات مواد غذایی .بعض��ی از بزرگترین
شركتهای صنعتی دوران بعد از انقالب در همان
سالها تاسیس ش��دند .یكی دیگر از ویژگیهای
اقتصادی دوران ریاستجمهوریهاشمی تدوین
برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی بود كه یادآور
سیاستهای اقتصادی چین است .شاید در دوران
رفس��نجانی و بعدا در دوره اصالحات تالش زيادي
برای پیروی از این سیاستها شد اما ولی برعكس
چیندر شاخصهایكالنمثل رشد پایدار اقتصادی
و اشتغالزایی ،اهداف این برنامهها كمتر محقق شده
ن هاشمیرفسنجانی با قاطعیت
اس��ت .طرفدارا 
میگویند او به اقتصاد سرمای هداری و بازار آزاد اعتقاد
پیدا كرده بود .در حالی كه مخالفانهاشمی رشد
بیعدالتی اقتصادی و فاصله طبقاتی در جامعه بعد

تاکید بر اصالحات ساختاری
كه پس از پايان تحصيالت خود در اروپا و آمريكا
به كشور بازميگش��تند ،به اين نتيجه رسيد كه
اي��ران بعد از جنگ با ع��راق نميتواند با اقتصاد
دولتي و درونگراي خود بر كوه عظيم مش��كالت
غلبه كند و دستاوردهاي شماري از اصالحطلبان
خارجي را پيگي��ري ميكرد ،از جمله اصالحاتي
كه از س��وي تورگوت اوزال ،نخست وزير و سپس
رييسجمهور تركيه ،به اجرا گذاشته شده بود .از
طرفي دگرگونسازي بازرگاني خارجي به منظور
تبديل يك اقتصاد بسته درونگرا به يك اقتصاد
پوي��اي برونگرا كه بتواند خود را با تحوالت بازار
جهاني هماهنگ س��ازد و به جاي متمركز بودن
بر صدور مواد خام ،به صدور كاالهاي ساختهشده
نيز روي آورد ...اين تالشها براي دستيابي به اين

www.jahanesanat.ir
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺁ
ﮔ
ﻬ
ﻰ
ﻫﺎ
ﺟﻬـﺎﻥ ﺻﻨ ﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻌـﺖ

از جنگ را به سیاستهای اقتصادی دولتهای او
نسبت میدهند .این منتقدان میگویند در سطح
مدیرانی كه تا پیش از آن انقالبی و جنگ رفته بودند،
رفاهگرایی ریشه دواند و آلوده فعالیتهای تجاری
شد .منتقدان اضافه میكنند سیاستهای اقتصادی
هاشمی در سطح جامعه ،مصرفگرایی را تبلیغ كرد
تا در بازار تقاضا ایجاد كند و رشد اقتصادی از محل
رشد تقاضا .در این رهگذر اما طرفداران سیاستهای
اقتصادی او میگویند مخالفان میخواستند كشور تا
ابد انقالبی بماند و در عین حال برخی تحوالت كه
ی هاشمی اتفاق افتاد از
در سالهای ریاستجمهور 
جمله آنچه رفاهطلبی خوانده میشود ،سیر طبیعی
تغییرجامعهتلقیشدهولزومامحصولسیاستهای
ت و افزایش مص��رف و فاصله طبقاتی نتیجه
دول�� 
گریزناپذیر باز شدن اقتصاد نیستند.
یهاشمیرفسنجانیدرمقایسه
ازطرفيدولتها 
با قبل به سمت مدیران اصطالحا تكنوكرات سوق
پیدا كرد؛ كسانی كه تعهد و تخصص را با هم داشتند.
نسلی از مدیرانی كه در دورانهاشمی تربیت شدند
در دوره اصالحات هم رهبری بخشهای صنعتی و
اقتصادی را به دوش كش��یدند .اما به نظر میرسد
دوران سازندگی از تربیت نسل مدیران بعد از خود
باز مانده باشد.
در اي��ن رهگ��ذر به دلیل چرخش به س��مت
تكنوكراسی و شایستهساالری در اقتصاد ،دورهای
از بازگش��ت ایرانیان خارج از كشور و سرمایههای

هدفها ،در مقياس بسيار وسيعي ناكام ماند .طي
دورهاي كوتاه بعد از آغاز رياستجمهوري مقاومت
در صحنه سياست ايران آغاز شد و شكاف روزافزون
مي��ان دو قطب پنهانكردني نبود .بر پايه منطق
برخاسته از ساختارهاي حقوقي و سياسي نظام با
هرگونه تعديلي در سياستهاي اقتصادي مخالفت
شد ،به ويژه از آن رو كه اين سياست اصالحي بر
تعامل با خارج متكي بود زي��را پيروزي در انجام
اصالحات اقتصادي مستلزم برقراري روابط عادي
با جهان است؛ سياس��تي كه با جهانبيني نظام
در تض��اد كامل بود .در چنين فضايي ،بس��ياري
از تالشهاي تكنوكراس��ي اصالحطلب به سنگ
خورد و اصالحات اقتصادي را متوقف كرد .دور دوم
زمامداري او ،در عرصه اقتصادي ،در سردرگمي و
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آنها به ایران رقم خورد .بعضی از این عده در همان
دوران بنگاههای اقتصادی خصوصی تاسیس یا در
فعالیتهای اقتصادی سرمایهگذاری كردند .این روند
البته در دوره اصالحات رشد بیشتری داشت.
در حوزه كاهش تصدیگري دولت در اقتصاد،
در دوران رفس��نجانی اصلي ش��روع شد كه بعدها
شبه دولتیسازی یا به تعبیری خصولتی نام گرفت.
در دوران ریاستجمهوری رفسنجانی هنوز تفسیر
جدی��د از اصل « »٤٤قانون اساس��ی ای��ران برای
خصوصیس��ازی صادر نش��ده بود اما او به بخش
خصوصی اعتقاد كامل داشت ،آن را حمایت میكرد
و بعدها در دوران صدارت مجمع تشخیص مصلحت
مهمترین مهره در تغییر اصل « »٤٤بود .اما در اجرا
شاید دولتهای بعد از او تصدی در بعضی حوزهها را
كم كردند ولی مالكیت و مدیریت این بنگاهها نه به
بخش خصوصی واقعی كه به نهادهای شبه دولتی و
عمومی واگذار شد.
دوران رفسنجانی همچنین سرآغاز ورود سپاه
در اقتصاد و حضور قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا در
پروژههای عمرانی و غیرنظامی هم بود.
سیاستهای توسعه اقتصادی با سیاستهای
بس��ته داخلی همراه ش��د .سیاس��تهای لیبرال
اقتصادی نیازمند رابطه گسترده سیاسی و اقتصادی
با كشورهای ثروتمند است ،اما روابط سیاسی ایران
با بعضی كشورهای اروپایی در فصلهایی از دوران
ریاس��تجمهوریهاشمیرفسنجانی تیره شد .به
ه��ر حال این دوره در حافظه تاریخی معاصر ایران
همچنان به دوران سازندگی شهرت خواهد داشت.
ادامه یادداشت

ضياء مصباح -نامهاشمي با يكي از مهمترين رويدادها در تاريخ
اقتصادي كش��ورمان گره خورده تا جايي كه طرح معروف «تعديل
اقتصادي» -اصطالحي كه در پي انتخاب او به رياستجمهوري رايج
شد -همچنان در كشور هواداران و مخالفان فراواني دارد.
اين فكر مدتها در ميان ايرانيان دلسوز وطن قوت گرفت كه دوران
تب انقالبي در ايران پايان يافته و فردي برخاس��ته از درون «سراي
اسالمي» ،ميخواهد كشور را با انجام يك سلسله اصالحات ،به ويژه
در عرصه اقتصادي ،در مسيري تازه به حركت وادارد.
در اي��ن مرحل��ه فراتر از گروههاي سياس��ي معتق��د به منافع
ملي و نس��بتا پويا ،با بودن بسياري افراد سليمالنفس ،تحصيلكرده
و وطندوس��ت ،نهاي��ت بيدقتي اس��ت اگر ادامه كوش��ش در اين
مس��ير و اس��تمرار توجه به اين ضرورت و همت را با نبودهاش��مي
تضعيفشده بدانيم.
در آن زمان شماري از رسانههاي غربي او را «بيسليو» لقب دادند؛
تركيبي از اس��امي بيس��مارك ،صدراعظم پروس در قرن نوزدهم و
كاردينال ريش��ليو ،صدراعظم فرانسه در قرن هفدهم .شماري ديگر
از رسانههاي غرب او را تنگ هسيائو پينگ ايران توصيف ميكردند؛
دولتمردي كه از پايان دهه  ۱۹۷۰ميالدي به بعد توانست جمهوري
خلق چين را از آشوبهاي مرگبار دوران انقالب فرهنگي بيرون آورد
و آن را به راهي بكشاند كه ادامهاش را امروز ميبينيم در حالي كه
هاشمي نه بيسمارك شد ،نه ريشليو و نه تنگ هسيائوپينگ و حتي
به اميركبير كه شخصيت مورد عالقهاش در تاريخ دو قرن اخير ايران
بود هم شباهتي نيافت.
ساختارهاي حقوقي و سياسي و بنيانهاي مكتبي ك ه هاشمي در
شكلگيري و استقرار آنها نقشي اساسي ايفا كرد ،در برابر اصالحات
و اصالحگران به شدت مقاومت كردند و چون اين رويارويي را بيثمر
ميدانست ،به مماشات روي آورد و با شكست كنار آمد .شخصيت خود
او و خانوادهاش و شايعات به اين شكست دامن زد .باوجود اين شكست،
بايد گفت نقشهاشميرفسنجاني به عنوان چهرهاي كه تالش كرد به
يك سلسله از كجرويهاي مصيبتبار در سياسيكاري اقتصادي پايان
دهد غيرقابل انكار است .از سال  32تا  ،57طيفهاي گوناگون سياسي
ايران به ويژه در جناح چپ عليه اقتصاد آزاد و همكاري با جهان از
راه جذب سرمايه خارجي و بازرگاني بينالمللي مبارزه ميكردند .از
ديدگاه همه اين گرايشها ،اقتصاد ايران به عنوان تكيهگاه بورژوازي
به شدت مورد انتقاد بود و در عوض الگوهاي انقالبي جهان سومي (از
مصر جمال عبدالناصر گرفته تا الجزاير حواري بومدين و كوباي فيدل
كاسترو) به عنوان راه نجات از واپسماندگي عرضه ميشدند.

آش��فتگي گذشت و تغيير مهمي در ساختارهاي
بيمار توليدي و بازرگاني كش��ور به وجود نيامد.
تاثير شكس��ت «تعديل اقتصادي» به اصطالحي
منفور در جمهوري اسالمي بدل شد .در حال حاضر
ادامه در همین صفحه
هم كم نيستند كساني كه بالفاصله بعد از شنيدن
اين اصطالح ،از خود واكنش منفي نشان
ميدهند و ميگويند «همه بدبختيهاي
ایران از تعدیل است» یا «این سیاست در
خانم سيرانوش ناوران و آقاي رضا بازيبرون
همه جا شكست خورده است».
درگذشت بانو عشرت پروين را تسليت عرض ميكنيم و
هاشمي تغییریافته تا پایان زندگیاش
بر انجام اصالحات ساختاري تاكید میكرد ،در اندوهتان شريك هستيم.
چون میدانست در غير اين صورت نظامي
كاظمطباطبايي-حسنطباطبايي-شاهرخاعتمادزاده
كه او تمام زندگی خود را بر سر آن گذاشته،
مهديحري-ناصرصادقي-مسعودسليمي
با خطرات جدی روبهرو خواهد شد.
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