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ش�رايط اقتصادي كش�ور در ماهها و سالهاي پيش از انتخابات ،ميتوانس�ت به نوميدي رأي دهندگان
منتهي ش�ود ،زيرا در آن هنگام اگر هم چشمانداز روش�ني براي فرداي بهتر تصور ميشد ،به اين زوديها
در دس�ترس نبود .اما درست از خالل همين وضعيت ،ناگهان بارقههاي اميدي روييد كه به خلق حماسهاي
توگو با س�عيد ليالز ،اقتصاددادن ،اقتصاد كش�ور پيش از
ش�گرف در  24خرداد  1392منجر ش�د .در گف 
انتخابات رياس�ت جمهوري بررس�ي ش�د ،اينكه چرا چنين وضعي بر اقتصاد كشور مس�تولي شد و دولت
يازدهم براي حل معضالت و ميراث باقي مانده ،چه مسيري را پيش رو دارد .ليالز معتقد است آنچه بر اقتصاد
كش�ور رفت ،از قبيل از دست رفتن درآمدهاي سرشار ارزي ،از دس�ت رفتن فرصتهاي سرمايهگذاري و
كاهش قدرت خريد طبقه كارگر ،به اين زودي ترميم نخواهد ش�د .او تا آنجا پيش ميرود كه ش�يوه اجراي
هدفمندي يارانهها در دولت گذشته را همچون بمبي ساعتي ميداند كه روحاني با تالش زياد و عرقريزان،
در حال خنثي كردن آن اس�ت .وي تا همين جاي كار نيز كاري را كه دولت روحاني كرد ،بسيار قابل ستايش
توگو با اين فعال سياسي را كه
ميداند و تأكيد دارد همگان جز حمايت از روحاني ،گريز ديگري ندارند .گف 
پيش از توافق هستهاي انجام شد ،ميخوانيد.

92

وضعيت اقتصادي كشور در آستانه انتخابات
 92چگونه بود؟
در دو س��ال اخير ،در پرتو نورافكني ب��ه برخي نقاط تاريك
اقتصاد ايران ،در اين باره ،بس��يار س��خن گفته ش��د .براي اينكه
از تكرار برخي بحثها جلوگيري ش��ود ،تنه��ا به بازخواني چند
شاخص اساسي اكتفا ميكنم .مهمترين نقطه تبلور و تجلي همه
فعاليتهاي اقتصادي كش��ور ،در ش��اخص و آماري به نام رشد
اقتصادي ،بروز و ظهور مييابد .رش��د اقتصادي در سال 6/7 ،91
درصد و در نيمه اول سال  92نيز  2/5درصد كاهش يافت .يعني
اگر  6ماه نخس��ت س��ال  91را ب��ه  6ماه دوم تعمي��م ميداديم،
ميتوانيم بگوييم در س��ال  92و زماني كه آقاي روحاني كنترل
دولت را به دس��ت گرفت ،حجم تولي��د ناخالص داخلي ايران در
سهشنبه  13مرداد 1394

كمتر از دو س��ال 10 ،درصد نسبت به سال  90كاهش پيدا كرده
بود .بنابراين ،در رش��د اقتصادي شاهد سقوط آزاد  10درصدي
بوديم .ام��ا در بعد اجتماعي ،تنها فقط كافي اس��ت به اين نكته
اش��اره كنيم كه در مردادماه  ،92نرخ تورم به  45درصد رس��يده
بود و اين نرخ در مواد غذايي  55تا  60درصد بود .بنابراين ميشد
ح��دس زد كه براي برخي طبقات اجتماعي بويژه در روس��تاها،
نرخ تورم در ايران س��ه رقمي شده بود و اين در تمام تاريخ ايران،
يعني از س��ال  1320كه كشور از س��وي متفقين اشغال شد ،تا
اين سال ،سابقه نداش��ت .حتي ميتوان گفت براي  6تا  5دهك
جامعه ،يعني  40تا  50ميليون ايراني نرخ تورم س��ه رقمي بود.
از نظر ش��اخص توزيع درآمد نيز در پايان سال  92قدرت خريد
طبق��ه كارگر  30تا  40درصد كمتر از آخر س��ال  89ش��ده بود.

ق��درت خريد كارمندان نيز  40ت��ا  50درصد كاهش يافته بود و
وضعيت اين ش��اخص به اواخر دهه  1370رس��يده بود .اين در
حالي اس��ت كه در  10سال اخير اقتصاد ايران  -كه من اسم آن را
 10سال از دس��ت رفته تاريخ اقتصاد ايران گذاشتهام و به نظرم
بدتري��ن دهه تاريخ مكتوب تاريخ اقتصاد ايران اس��ت ،در مقابل
بهتري��ن دهه يعني دهه  – 1340معتق��دم بدترين دهه اقتصاد
ايران ،دهه  1380است.
اين ارزيابي ش�ما بر چه معيارهايي اس�توار
است؟
در ده��ه  ،80كش��ور نزديك به ه��زار ميلي��ارد دالر ،انواع
درآمدهاي ارزشي داش��ت .اما ميبينيم كه در سال  90ميزان
واردات مواد غذايي و كش��اورزي به ايران به حدود  14ميليارد
دالر رس��يد ،يعني باالترين عدد در كل تاري��خ ايران .در همان
س��ال  16تا  20ميليارد دالر خرج مس��افرت ايرانيان به خارج
از كش��ور شد و در همين س��ال  -كه تحريمها هنوز آغاز نشده
ب��ود ،چون اثر تحري��م بر اقتصاد را ي��ك دروغ بزرگ ميدانم -
قدرت خريد طبقه كارگر به تنهايي  10تا  11درصد سقوط كرد.
هنوز به س��ال  91و  92كه رشد اقتصادي كشور منفي ميشود
نرسيدهايم .به عنوان آمار و ش��اخصي ديگر ،فقط در سال ،90
مي��زان واردات كاال و خدمات براي ايجاد هر يك درصد رش��د
اقتصادي ،به حدود  12تا  15برابر عدد سال  1381رسيد .يعني
در حالي كه در سال  1381براي به دست آوردن هر يك درصد
رش��د اقتصادي ،ب��ه واردات  2/5ميلي��ارد دالر كاال و خدمات
نياز داشتيم ،در س��الهای پایانی دولت دهم اين عدد به  25تا
 30ميليارد دالر رسيده بود.
اشاره كرديد كه اين فجايع اقتصادي ،قبل از
رسيدن به شرايط تحريم اتفاق افتاد .پس علت
وقوع آنها چه بود؟
من اساس��اً عمد دارم كه بگويم اين اتفاق��ات پيش از وضع
تحريمها اتفاق افتاد .اما در پاس��خ به س��ؤال ش��ما ،علت اصلي
وقوع اين فجايع را در غارت سازمان يافته و سوءمديريت حاكم
بر اقتصاد ايران ميدانم ،درس��ت مانند اتفاقي كه در دوره رونق
نفتي زمان ش��اه براي كش��ور رخ داد .در زمان رونق نفتي زمان
ش��اه ،مگر كش��ور دچار جنگ ش��ده بود كه اقتصاد ايران را به
اضمحالل كش��اند؟ همه آمارهايي كه ارائ��ه كردهام ،مربوط به
س��ال  90اس��ت ،در حالي كه تحريمها در نيمه سال  91شروع
ش��د و اگر واقعاً تحريمها بايد بر اقتصاد ايران اثر ميگذاش��ت،
اثرات آن ميبايست از اوايل سال  92ظاهر ميشد.
پس چرا از نيمه دوم سال  90بحران را شروع
كرديم؟
عامل تحريم به عنوان عامل مش��كالت اقتصادي ايران يك
دروغ بزرگ اس��ت .هركس��ي كه بگويد دروغ گفته است .زيرا
نخس��تين موج سقوط رش��د اقتصادي ايران در سال  87اتفاق
افتاد و به  0/8درصد رسيد ،امري كه در تمام دوران پس از جنگ
سابقه نداشت.
اي�ن را هم بايد در نظر داش�ت كه در س�ال
 87كش�ور دچار بحراني در سياست داخلي هم
نشده بود.
حاكميت در ايران ،در س��ال  87به نقطه اوج اقتدار تاريخي
كشور رس��يده بود ،يعني از زمان شاه عباس صفوي به اين سو
و در اين س��ال ،ما شاهد حداكثر انسجام ،يكپارچگي حاكميت
و حداكث��ر رش��د اقتص��ادي رس��يده بوديم .رش��د اقتصادي
ايران در س��ال  86بي��ش از  6درصد بود .چرا اي��ن اتفاق افتاد؟
چون س��رمايهگذاريها متوقف ش��د .درست از ش��هريور 84
س��رمايهگذاريها به سمت افول رفت و درست از شهريور سال
 84نرخ بهرهوري منفي ش��د .اكنون هم راه حل اين است كه ما
راه رفته را برگرديم و به رفع تحريمها دلخوش نباشيم.
آيا آقاي احمدينژاد اساس ًا برنامه اقتصادي
داشت؟
ايشان كام ً
ال با چش��م باز عمل ميكرد .بياييم به نامههايي
كه براي نخس��تين ب��ار و آخرين ب��ار ،اقتصاددان��ان ايراني به
احمدينژاد نوش��تند ،نگاه كنيم .تعج��ب ميكنم كه چرا اين
نامهه��ا و فرآيندهاي مربوط به آن ،به عنوان تاريخ معاصر ايران
بازخواني نميش��ود .در نخس��تين نامه كه خرداد ماه  1385و
با امضاي  55اقتصاددان خطاب به رئيس دولت س��ابق نوشته
شد ،ميبينيد كه گويي 55پيشگو ،آينده اقتصاد ايران را ترسيم
كردهان��د .پس كام ً
ال روش��ن بود كه اين مس��ير به كجا منتهي
ميش��ود .اگر كسي مثل س��عيد ليالز كه با اطالعات ،تحليل و
دانش ناقص ميتوانس��ت حدس بزند كه ايران در حال حركت
به س��مت ي��ك غارت س��ازمان يافته اس��ت ،ايران به س��مت
روسيه ش��دن و پوتينيزم پيش ميرود و بزودي انفجار تورمي،
كاهش رش��د و افزايش بيكاري را شاهد خواهيم بود ،وقتي 55
اقتصاددان در آينه ،آثار آن سياس��تگذاريها را ميديدند ،چرا
خود دولت نميبايست ببيند؟

