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است  ي س-2 . است یل اقتصاد یشنهادات طرفداران تعدي سكه پی اقدامات مجلس هفتم آن رو-1

ه خود شورا   ی از دولت -3 . بر مجلس هفتم حاآم استیده و انتخابات زدگيها نسنج ت ي  تثبی آ
ا را زيق ير نظر ریمت ه رده ای ال آ ور فع ا یس جمه ه مخالفت ب ايت قميتثب"ن هم ه " ت ه چ

د داشته باشد؟   ی م ییمعنا ام خصوص     -4  توان ته بن انزده سال گذش  ی و آزادساز ی ساز ی در پ
د و وس    آدآنندگان وارد   ين فشار بر تول   یشتريب ر  عيم ار بخش   ي  در اخت  یین فرصت رانت جو      یت

دان         -5 رمولد و تجار قرار گرفت    ي غ یوصخص انزده هزار صنعتگر زن داب   ي پ ی وجود پ د ت ر يام
ه آاهش مصرف منجر     ی ارز آه گفته م  یش بها ی افزا -6 .طرفداران اقتصاد بازار است     شد ب

زایم ه اف رعكس ب ود، ب ايش بی ش ابقه مصرف آااله ه زیراساسي غیس ردم یان اآثری ب ت م
ان   ی، بنز یره ارز ي وزارت نفت، بدون ذخ    یارديلي چند ده م   یرغم قراردادها ي عل -7.ديانجام ن م

ان   یه ها ي نسبت به توص   یفتگي دوران ش  -8 .مين آن يم تام ي توانست یرا هم نم   ه پا   ی بانك جه ان ی  ب
را-9 .ده استيرس ال اج انزده س ه پ ون تجرب ه ای عملی اآن ه در ی را داری برنام  1368م آ

  . صرف داشتیجنبه نظر
  

 یل اقتصادی از اقتصاددانان طرفدار برنامه تعدیل گذشته تعداد آخر سایدر ماه ها
 از یه همگيانين دو بیامضاآنندگان ا. ران انتشار دادندیاستمداران ايه خطاب به سيانيدو ب

، یر بانك مرآزي نظییا مشاوران و آارشناسان نهادهای آشور یمقامات مسئول اقتصاد
ران، ی پانزده سال گذشته ای اقتصادیها برنامههستند و ... سازمان برنامه، وزارت نفت و 

ن ینش اید و گزیين شده، اما به تای پول تدوین المللي و صندوق بیهرچند توسط بانك جهان
  . اقتصاددانان اجرا شده است

ل ی منتقد برنامه تعدیرانی، اقتصاددانان ایمده نگاه فرشاد مومنآر ینچه در زآ
ه نخست آنان قبال در ياني بر بینقد و. اقتصاددانان استن یه دوم اياني، نسبت به بیاقتصاد

 از معدود اقتصاددانان یمومن. نت منتشر شده است  كي پینترنتیت ایساسپس ران و یروزنامه ا
 سانسور مطبوعات سد تواند از یگاه مي خود گاه و بی مذهبیها شیل گراي است آه بدلیمنتقد
 عبور آند و امكان یل اقتصادی مخالفان برنامه تعدران در موردی ایون دولتیزیو و تلویو راد

 ی ویها دگاهیت دياهم.  آندیدا مي پ، ولو بندرت،نارها و مطبوعاتيطرح نظراتش را در سم
ن مقاله یا.  شودیست مطرح ميرمارآسيك اقتصاددانان غی ین است آه از سوآن در يهمچن

 یت نقطه و عالمت گذارین رعا مغشوش، بدوی ارائه شده، به شكلیك سخنرانیآه در قالب 
 آه یحاتي از آن را با تصحیخالصه ا. در روزنامه شرق منتشر شده است، یو پاراگراف بند

 . دي خوانیر بود می قابل فهم ساختن ان ناگزیبرا
  

دى از اقتصاددانانى آه مدعى طرفدارى از ی نامه جد١٣٨٣خ پنج بهمن یدر تار
 نسبت بهرى يگ ن نامه، موضعیمحورى ا ه مشخص.اقتصاد بازار هستند منتشر شد

ن بود آ از یه ناشيانين بی در نگاه به اوقفه ما. هاى مجلس در حوزه اقتصاد بود رىيگ جهت
ح يعادى شده آه انسان ترج ريران به قدرى غیفضاى بحث در مورد مسائل اقتصادى اآه 
رمتعارف به طور يغن فضاى یوجود ا. ن مباحث نكندیر ايدهد سكوت آند و خود را درگ مى

ن یآسانى هستند آه ا گروه اول. اسى دو گروه عمدهيگردد به مناقشات لفظى و س عمده برمى



ز آسانى هستند ين گروه دوم .آنند نها فكر مىیف آسانى آه مانند اياند و ط نامه را امضا آرده
  . ت هستنديهاى مجلس مشغول فعال ژه در مرآز پژوهشیدر مجلس و به و

  
آنند به  نكه مرتب سعى مىین است آه با وجود ایابى آلى من ایگروه اول، ارزدر مورد 

هاى علمى را در  ن مولفهیتر هىیو بد نیتر ىیابتداد آنند، ي تاآعلمىهاى  شكلى بر جنبه
ى یها رىيگ  با جهتدر ظاهر و صورتگروه دوم گرچه . آنند ت نمىیرعا هاى خود گزاره

هاى روش و محتوا  عرصهبه شان ی اما مخالفت ا،آند مىآه گروه اول مطرح آرده مخالفت 
به عنوان مثال بحث محورى . ماند آند و در حد صورت و شكل باقى مى دا نمىيگسترش پ

ط نهادى ینظر از شرا صرفآنند  هاى مختلف تالش مى گروه اول آن است آه به شكل
خورده  هاى شكست استي اقتصاد بازار را به همان شكلى آه در س  برچسبرانیموجود ا

رى مجموعه يآارگ ن نحوه بهیهاى ا امديآثار و پ. ل آنندي بود، مطرح و تحمل ساختارىیتعد
ن یالمللى ا نيان بيالمللى شناخته شده و حتى متول ني باسيمقهاى مزبور در  استيس

اما ظاهرًا . اند ن چند سال دست زدهیاى طى ا ز به انتقاد از خود گستردهيها ن رىيگ جهت
  .شان قرار نگرفته استیار اين تحوالت در اختیهنوز اطالعات مربوط به ا

هاى درستى نام  ها و عنوان رىيگ  عمدتًا از جهت شوند ویوارد مى یها گروه دوم با شعار
رى یناپذ جه اجتنابيران به ثبات اقتصاد آالن و در نتیاز مبرم اقتصاد ايبرند، مانند ن مى

ه و روش آار آنها یاما رو... زش پول ملى، نرخ بهره وحرآت به سمت منطقى آردن ار
ن یاهاى مطرح شده توسط  هي اصول توص.شنهادى گروه اول استيگر سكه و نسخه پیروى د
ى آه به یها امديبا پو زى با اصول گروه اول دارد يانگ رتيشباهت ح) مجلس هفتم(گروه 

ل یخورده تعد هاى شكست رىيگ تتواند به اندازه همان جه آند مى ل مىياقتصاد آشور تحم
هاى  استيتر آنكه بد مطرح آردن و بد دفاع آردن از س  مهم.ساختارى، خسارت بار باشد

ى آه یها هی رو.هاى قابل دفاع به جا خواهد گذاشت رىيگ ك سابقه ذهنى بد از جهتیخوب 
ا اعتقاد نهیل آردند، ايق وارد آردن شوك به صورت مثبت به اقتصاد تحمیگروه اول از طر

هر دو گروه بر اصل وارد آردن شوك عنى ی. د به صورت منفى به اقتصاد وارد شودیدارند با
  .نظر دارند اتفاق

ا منفى آن ینظر از عالمت مثبت  كردى به شوك درمانى صرفین است آه هر رویبحث ما ا
سوء ران ما را در معرض عوارض یهاى اساسى ساختارى و نهادى اقتصاد ابه واسطه تنگنا

ك در چارچوب یى آه از منظر تئوریها  اصوًال تمام بحث.ناشى از شوك قرار خواهد داد
خى چند ی تجربه تاربراساس ت آهاش آن اس ن مولفهیتر مهمشود  اقتصاد نهادگرا مطرح مى

جى یك آادر تدریت تنها در يدار وضعیهاى معطوف به اصالح پاكردیهزار ساله بشرى رو
دار نشده وارد آردن یر پدييهاى نهادى مناسب براى تغ تينى آه ظرفند و تا زمانآ عمل مى
مده در آگروه گرد شود آه  ضمن آنكه در عمل مشاهده مى. بار باشد تواند خسارت شوك مى

رعادى و يغار يهاى بس ها، به شكل متيت قي همزمان با طرح شعار درست تثبمجلس هفتم
و احساسى رات بزرگ و شتابزده ييور را با تغى آشیآنند تا نظام اجرا  تالش مىزده استيس

جا  و تالش عجوالنه براى زدگى انتخابات رو سازند به طورى آه احساس نامطبوع روبه
  .مشاهده است  رمتعارفى به روشنى قابلي با سرعت و شتاب غى منافعیجا به

ن بود یم اه دوم سكوت آنيانيدادم در خصوص ب ح مىيلى آه شخصًا ترجیكى از دالین یبنابرا
 است علمشود  زى آه قربانى مىين دو گروه وجود دارد، آن چيگرم بحثى آه ب آه در گرما

 ،آنند ت نمىیسته رعایاى شا گونه چ آدام از دو طرف مالحظات علمى را بهي متاسفانه هآه
. شد كى از آنان مطرح مىیا مخالفت با یكى از دو گروه ینكه شبهه جانبدارى از یبه اضافه ا

گر دارند و نه آنكه براى جامعه یكدیچندان تفاوتى با  نه نهین دو گزینظر من ا از  آهی حالدر
  . آارآرد مواجه شود ران با سوءیك از دو گروه اقتصاد ایآند آه به دست آدام  فرقى مى

  



ان ین آقايل ساختارى آسانى از همیخورده تعد ن اجراى برنامه شكستیهاى آغاز در سال
ف مستمر و يهاى ناشى از تضع ختگىیر هم در واآنش به به) اقتصاددانان(ه يانيآننده ب امضا
عى و خود به ياست به صورت طبين سیق ایداشتند آه از طر د ارزش پول ملى اظهار مىیشد

رو خواهد شد و  ر روبهيش چشمگیخودى از واردات به شدت آاسته شده و صادرات با افزا
 اما هنگامى آه .گردد د مىيها و رونق اشتغال و تول رداخت تراز پ ن دو منشا بهبودیب ايترآ

دارى مواجه نشد،  ر معنىييز با تغيدا آرد و صادرات نير پيش چشمگیدر عمل واردات افزا
رو شد و به  هاى خارجى واخواست شده روبه ها و انبوه بدهى راز پرداختتآشور با بحران 

دار یر نزولى رشد ارزش افزوده پدينده و سیكارى فزايد، بحران بيجاى رونق اشتغال و تول
ك یست و تحقق آن انتظارات تئوريها هم ن ن سادگىی به ا ؛ آنها تازه متوجه شدند آه داستانشد

ى و یربنای ز-هاى نهادى  ازين شيها و پ شرط شيمنوط و مشروط به وجود انبوهى از پ
   .وجود ندارد رانیدر ات قاطع آنها ی مناسب است آه اآثربرنامهساختارى و 

كرد یرو) در مجلس هفتم(اى  دهع ، سال از آن تجربه١۵ پس از گذشت حدود اآنون
ن عده یادر پاسخ به انتقادات مشابه و اند  درمانى معكوس را در دستور آار قرار داده شوك

كره دولت و يورى در درون پ ش بهرهین شوك معكوس منجر به افزایآنند آه ا  ادعا مىزين
ورى و  ازهاى بهرهين شيبه پز ينان نیا بدون آنكه .هاى دولتى خواهد شد رآتژه شیبه و

ن غفلت یهى است ای بد.آنندمونى توجه ين انتظار مي براى تحقق چنیزیضرورت برنامه ر
   .ز دستاوردى مشابه همان تجربه قبلى به ارمغان خواهد آوردين

  
ط دشوار شود ین شرایران در ایشود بحث آردن درباره اقتصاد ا گرى آه باعث مىینكته د

هاى مهم آه در  كى از پارادوآسیبه عنوان مثال . رمتعارف استيهاى غ مشاهده پارادوآس
دلسوزى و دم زدن از مردم و فقرا توسط ن همه یه وجود دارد، مشاهده ايانيهر دو ب

ت آن است آه اقتصاد بازار با همه محاسن و يواقع. است طرفداران اقتصاد بازار
ضعف  ن نقطهیتواند داشته باشد و دارد، اما روى ا طى مىیهاى مثبتى آه تحت شرا رآردآا

  سوالنیبنابرا. نظر دارند ن آن اتفاقين و موافقي ندارد، همه مخالفعدالتى به یآه مطلقًا اعتنا
 و  ژگىین ویتر هىینان چه نوع طرفداران اقتصاد بازار هستند آه روى بدین است آه ایا

آنچه براى من  .آنند انگارانه برخورد مى نقدر سهلیضعف اقتصاد بازار ا نقطهن یتر مهم
آنندگان افرادى وجود دارند آه در مقاالت  ان امضايبارتر است، آن است آه در م تاسف

، خود )فتگى و ارادتى آه به اقتصاد بازار دارنديبا همه ش(ف شده آنها يترجمه شده و آتب تال
 ن نظر آهیاز ادارد از نظر انان صاد بازار با همه وجوه مثبتى آه اند آه اقت ح آردهیتصر
رغم صحه  ن بهیبنابرا.  مورد نكوهش و انتقاد استتوجهى به عدالت اجتماعى نداردچ يه

نگونه دلسوزى آردن براى فقرا و مردم یضعف ا ن نقطهین افراد بر ايگذاشتن برخى از هم
آند آه به راستى براى جامعه علمى ما جاى   مىاى ژهیالگوى برخورد وت از یز حكاين

ن یك، خود ایآند آن است آه به لحاظ تئور تر مى زده آنچه ما را شگفت. تاسف و تاثر دارد
  .رفته استیسم اجتماعى را پذينیاقتصاد بازار در واقع منطق دارودانند آه  دوستان مى

ت یم ذآر شده و معذلك پرچم حمان مفهویهاى مختلفى ا ز به شكلي نن اقتصاددانانیه ايانيدر ب
  . شود آنندگان حمل مى از مردم و فقرا توسط امضا

  
ابد ین سمت سوق یعى است آه ذهن به ايشود، طب  مشاهده مىیی هان پارادوآسيزمانى آه چن

ى یها مستمسك مردم و فقرا ی برایدلسوز در واقع .گر باشدی دیزي چدی باآه اصل مطلب
   .گری دیاميهستند براى دادن پ

. مین متن متمرآز شوی روى برخى از نكات ام وی گذریمها در  پارادوآسگریداز انبوه 
ن یها تداوم دارد و ا  نامه گونهنیهاى علمى در نوشتن ا دقتى  بى دهدی آه نشان مینكات
  .شتر نباشد، آمتر نشده استياگر ب ن اقتصاددانانیاول ا هيانيبها نسبت به  دقتى بى



 را بهگران یخورد مربوط به مقدمه آن است آه د ه به چشم مىيانين بیآه در ااى  ن نكتهياول
 ن انتظاريهى است اولیبد.  آندیدعوت مهاى مبهم  هاى آلى و وعده  سئوال اجتناب از طرح

آمده دوم ه يانيمثًال در متن ب. دآننت ین نكات را رعایه آن است آه خود ايانيآنندگان ب از امضا
 و احتمال ظهور هاى گذشته تداوم روندبه طرح نگرانى نسبت به ) اول(ه يانيدر ب«است آه 
ر و زودتر از آنچه يهاى اخ كن در هفتهينده پرداخته شده بود لید آن در آیا تشدیتداوم و 

 یح نميه توضيانيسندگان بیم نويني بیم .»...ى صورت گرفت ویها شد، حرآت نى مىيب شيپ
  اى است؟ ه دورهگذشته ناظر بر چن یند و ای گویخن م س گذشتهیروندهادهند از آدام 

ن دوره، یابا تمام یتقردر ا ده سال گذشته است، ی، هشت هاى گذشته دورهاگر منظور از 
ه بوده يانين بيهمآنندگان  هاى امضا هيتوص بر ی حاآم بر آشور مبتنی اقتصادیها استيس

قًا يد دقیهم بارا آن آه رى است گیهاى د هاى گذشته، دوره اگر هم منظور از دوره. است
   .آنندمشخص 

  
 . استها و امكانات عمومى ضرورت توجه به ثروته آمده يانين بیگرى آه در اینكته مهم د

هاى عمومى در  ش حجم و دامنه ثروتیاند آه با توجه به افزا آنندگان ادعا آرده امضا
چگونگى حفظ، توسعه و  بهاسى يك وجه مهم از اقتصاد سی ،هاى اقتصادى معاصر نظام

ز ي نآشورها یحقوقنظام اسى و ي وجه مهمى از سازمان س.پردازد ها مى ن ثروتیفزونى ا
ا یهاى نامطلوب و   متوجه و متمرآز بر چگونگى استفاده مطلوب و چگونگى از استفاده

  .هاست نگونه ثروتی اازنفع  سوءاستفاده افراد ذى
سته احترام ین و شايار متيبس یها و امكانات عموت ثروت ين اقتصاددانان به اهمیاتوجه 
ها   از ثروتانین اقایاف ی تعراوال . توان مطرح آردیمنجا یدر ارا  پرسش دومنتها . است

ن مسائل یك و عملى به ایدر جوامع آه به لحاظ تئورا يثان ؟ستي چیعمومو امكانات 
 ی عمومید به چه شكل ثروت ها دارنیعمومشند و برخورد فعال و مثبتى با امكانات یاند مى

 ابهام سوال ها و ین است آه در بحث امكانات عمومیت ايرا مورد استفاده قرار داده اند؟ واقع
غاتى يه تنها به چند مورد خاص آه محل دعوا و نزاع تبلياني در بوجود دارد آهار ي بسیها
   .شان و گروه دوم است بسنده شدهیان ايم
ه يانيدر بوجه محدود به موارد اشاره شده  چيهاى عمومى به ه روت آه ثد الزم استين تاآیا

ك برخورد منصفانه با مسائل ی در .ترى دارد ار گستردهيست و دامنه بسي ناقتصاددانان
ك و چه به لحاظ عملى ی چه به لحاظ تئوره،يانيدر بهاى مطرح شده  ران منطقیاقتصادى ا

  .ردي به طور جدى مورد واآاوى قرار گدیبا
 

  رانینفت در اقتصاد ا
 ساله گذشته ١۵ در دوره .مي آنیاشاره م نفتمثال به ران ی در ای عمومیها در گستره ثروت

 یه هاي و توصها ران در جهت خواستیت اقتصادى ایریهاى آالن مد رىيگ جهت
 ی نفت چه برخوردین دوره با ثروت ملیو در ابوده است اقتصاددانان ه يانيآنندگان ب امضا
ها  ن همه مشكالت و چالشیچرا آشور در معرض ا انت شده است؟يو چگونه از ان صشده 

هاى نفتى و  رآارشناسى در مورد قرارداديهاى غ كردیش بردن روي چرا براى پقرار گرفت؟
ى را یها رىيگ  جهتاقتصاددانانن ی ا،ها گذارى فرآورده متيهاى مربوط به ق استيس
ى مواجهه ملى با مسائل و مشكالت یت و توانايآه ظرفد شنهاد آردند و به اجرا دراوردنيپ

به  ل بدهىياآنون با وجود آن همه قرارداد و تحم  همچرا ؟ل بردينده را به شدت تحلیحال و آ
 در چرا ؟میا هاى جدى برخورد آرده ز با بحرانيازها نين نیتر ىین ابتدايآشور براى تام

منابع آشور را به صورت وام و ارز نفتى ارد دالر يليطى آه وزارت نفت چند ده میشرا
 قادر ی نبود حتیره ارزياگر حساب ذخگذارى مورد استفاده قرار داده،   هیعنوان سرما تحت
   م؟یاز خود نبودين مورد نین بنزيبه تام



سئوال . مباالتى استفاده آرد د با بىیاند آه از حساب ارزى نبا د آردهيه تاآيانيآنندگان ب امضا
از ن است آه یافتد؟ مگر نه ا ن اتفاق مىین بارى است آه اين است آه مگر سال جارى اولیا

هات مختلف همچنان يهاى نفتى با توج ب برنامه سوم استفاده از مازاد درآمدیهمان سال تصو
آنندگان واقعًا  نه است و دغدغه امضاين زمی؟ اگر مسئله واقعًا نگرانى در اشد دنبال مى

  ؟ا همراهى آردندینان در تمام مدت گفته شده سكوت یمنافع مردم است چرا ادغدغه ملى و 
ه وجود دارد، تحوالت مهمى است آه در ساخت بودجه آشور يانين بیگرى آه در ایمسئله د
افت آه یر ييران تغی اقتصاد ایريسمتگ ١٣۶٨از سال . ها اتفاق افتاده است ن سالیطى ا

سازى اندازه دخالت  سازى و حداقل  پرچم خصوصىریت زرايين تغیا .همچنان استمرار دارد
و آاهش ق یطرن یا آه از  دانندی مشعارن اقتصاددانان در ان زمان یا .بوددولت در اقتصاد 

 .معطوف خواهد شدى  یربنایت به امور زياهم به جاى امور آم، توجه ان دولت ی گریتصد
 و با عمل به شعارهاى ا آرددين مسئله حالت معكوس پیه ا سال گذشت١۵پس چرا طى 

ابد ی هاى مادى و انسانى سامان مى ربناسازىیوزن بودجه عمومى آه بر محور زدوستان 
؟ شرافت  استافتهیش یگرى دولت افزا مرتبًا رو به آاهش گذاشت و در عوض وزن تصدى

  تر ات شفافين گروه با واقعی آه اآند علمى اقتضا مى
قًا به اجرا درآمده يهاى آنان دق هيطى آه توصیدر شرا چرا ح دهند آهيند و توضیبرخورد نما
  ؟شد زى است آه به جامعه وعده داده مىيقًا عكس آن چيج حاصله دقیاست، نتا

 اقتصاددان مورد بحث ١۵ه دوم يانيآنندگان ب  با امضاان را روزى دیبامسئله بعدى آه حتمًا 
  وهاى بازار رويعملكرد آزاد به نق دادن اجازه ی آن است آه قرار بود از طردادقرار 

ن تحوالت اتفاق یك از ايآدام. د آوردیآزادسازى اقتصادى تحوالتى را در اقتصاد آشور پد
ت اقتصادى آشور در یریآه مد ح شده بودیوست برنامه اول توسعه تصري؟ در سند پافتاد

اى است   گونه به هاى مصرف آالن ملى نهیادگار گذاشته، ساختار هزیزمان جنگ آنچه به 
را در آن یاى قرار داده است ز ط براى حرآت توسعهین شرایتر آل دهیآه آشور را در ا

در همان زمانى آه برنامه اول را مورد . ده بوديهاى مصرفى به حداقل رس نهیط هزیشرا
ن يهاى آن روز برخى از هم ز گفتاريآم كى از وجوه تناقضیم یداد  ابى و نقد قرار مىیارز
ه ين مطلب چند صفحه بعد براى توجین صحه گذاشتن بر اينندگان آن بود آه در عآ امضا

ش مصرفى را دامن ی گرا هاى جنگ ارز ارزان دستكارى نرخ ارز گفته بودند آه طى سال
اى  هیهاى مصرفى و سرما نهیب هزياول زمانى آه به ترآوست برنامه يدر سند پ. زده است
ژه از یهاى مصرفى به و نهیت هزيآند آه وضع ح مىیپردازد، تصر هاى جنگ مى طى سال
رضرورى و تجملى، جامعه يهاى غ هاى اساسى در برابر آاال ازيص منابع به نينظر تخص
هاى جنگ ارز  آلى قرار داده اما در صفحات بعدى ادعا شده آه طى سال دهیط ایرا در شرا

  !!!  شده است ش مصرف ارزانیارزان باعث افزا
سابقه  ارز را در ابعادى بى یبها ،ل ساختارىیخورده تعد وب برنامه شكستبعدًا در چارچ

د آه تقاضا را آنترل آنند ين امیبه اگران آردند كصد ساله گذشته آشور یخ اقتصادى یدر تار
هاى  رند اما در عمل به گواهى اسناد و گزارشيى را بگی ادعا و جلوى مصرف ارزان

ن انحراف واقع شده یتر  بزرگساله از عملكرد برنامه اول،ابى دو ساله، سه ساله و پنج یارز
نه يار فراتر از برنامه در زمير و بسيش چشمگیان اهداف برنامه مزبور با عملكرد به افزايم
ها واژگونه شد و  صين تفاوت آه الگوى تخصیشد با ا هاى مصرفى مربوط مى نهیهز

ها به  تین عنایشتريگرفت و بن هاى اساسى مردم صورت ازين اعتنا و توجه به نیآمتر
مت يب جهش قين ترتیبه ا. هاى لوآس و تجملى و عمدتًا وارداتى معطوف گشت آاال
در حالى آه . ت در آن دوره شديت جمعیرعادى اآثريت غيهاى اساسى موجب محروم آاال

هاى لوآس و مصرفى  هاى بانك مرآزى برخى از اقالم آاال در همان دوره براساس گزارش
  . اند مت داشتهيرى در قيش چشمگآاه



ارانه یشتر از همه مردم از يا بيند آه اغنیگو  و مىزنند قدر دم از مردم مى نیآسانى آه ا
نگاهى به گذشته عملكرد  ميد نیستند باين آار نیآنند و فقرا قادر به انجام ا انرژى استفاده مى

مل قرار گرفت داشته باشند و هاى خود آه مبناى ع هيتوص ان دسته از یامدهايپخودشان و 
ن تحول ساختى آه در الگوى مصرف یدر ا. ح دهندين مطالب هم صادقانه توضیدر مورد ا

ك مورد ین تئوریز برخالف موازين افراد نیاى شد آه خود ا ط به گونهیدار شد شرایپد
اطق آموزان من هاى دانش ازين حداقل نير شدند آه به اقداماتى همچون تامیقبولشان ناگز
است آه جالب  .ل دست بزنندين قبیگان و از ایه رایهاى گسترده تغذ ق برنامهیمحروم از طر

  . اند ن موضوع سكوت آردهیها در خصوص ا لن ساین افراد در تمام ایا
ت اقتصادى دوران جنگ یریى آه دولت و مدیها ديحالى آه سوبسد ها، در يمسئله سوبس در

، دوستان مدعى طرفدارى از  آردیاعمال م اساسى مردم هاى ازيآردن ن نه ارزان يدر زم
ق یرمتعارف آه از طريهاى غ ديسوبسرفتند اما در مورد یها را نپذ دين گروه سوبسیفقرا ا

ن گروه نه تنها سكوت ی، اگرفت هاى ثروتمند جامعه تعلق مى سازى به گروه خصوصى
به ادامه ان ه باز هم همگان را يانين بیآردند بلكه بر آن صحه گذاشتند و جالب آنكه در ا

  !!آنند دعوت مى
اند اگر در سال  ه قبلى مطرح آردهيانيالذآر و ب ه فوقياني در باقتصاددانانن یمباحثى آه ا

ك ی سال به آنها عمل شده و ما ١۵ن یران داشت، طى ای جنبه نظرى صرف براى ا١٣۶٨
م آه ی اقتصادى آشور دارتیریهاى رسمى متولى مد م در نهاديهاى عظ مجموعه دانسته

  .ستى به همه آنها توجه شودیبا
 سال گذشته به جز موارد ١۵رد آن است آه طى يستى مورد توجه قرار گینكته بعدى آه با

. سازى صرف امور جارى شده است هاى ناشى از خصوصى ى، عمومًا درآمدیاستثنا
ك ی سال گذشته حتى ١۵ ها و امكانات عمومى هستند طى قدر نگران ثروت نیدوستانى آه ا

زى آشور یر ت بودجهيبار هم به روند موجود اعتراض نكردند و هر بار آه خودشان مسئول
هاى عمومى فروخته شود و صرف  شترى از ثروتيزان بيدند آه ميشیرى انديرا داشتند، تداب

 دلسوز نيچنباره  كین گروه یم آه ايم باور آنيتوان ما چطور مى. امور جارى شود
 آه بودندده يبندى رس ن جمعی سال به ا١۵ از البته اگر پس .اند هاى عمومى شده تثرو

در اما . می شدی مت دارد، ما خوشحاليآنها اهمهاى عمومى مهم هستند و حفظ  ثروت
هاى  هي توصچهح دهند آه يتجربه گذشته توضو منتقدانه المانه عابى ید با ارزیبانصورت یا

هاى تلخ  ر شدن تجربه مانع از تكرا آنند آهی مینيش بيپداتى يه چه تدارآات و تم و چهدیجد
  گذشته باشد؟

نگى و یمجموعه اقداماتى آه موجب رشد نقدبنظر انان آه  آنند یمح ی تصرن اقتصاددانانیا
ارى از معضالت اقتصادى يشود منشاء بس ع شدن منابع بانكى در بخش دولتى اقتصاد مىیضا

ران ینگى در ایرات نقدييى تغیاى مطلب عنوان شده آه گو  گونهن گزاره بهیدر ا. آشور است
ران آامًال جنبه ینگى در ایتحوالت نقددانند آه  و بوده، در حالى آه همگان مىيداراى جنبه اآت

ر يينگى به صورت انفعالى تغیدى، نقديهاى آل متيانفعالى داشته است و به دنبال دستكارى ق
رات ييگرفت تغ ن گروه مورد عمل قرار مىیهاى ا هي آه توصاى آرده و اتفاقًا در دوره مى

شتر بوده يز نرخ رشد متوسط آن حتى نسبت به دوره جنگ به مراتب بينگى و نیحجم نقد
آنندگان  هيان و توصياى آه بان شهيه آلين توصیست تكرار اين مشخص نی بنابرا.است

اند، واقعًا بر چه اساس  ى آردهنينش كردى ندارند و عقبین رويگر چنیالمللى آن هم د نيب
ت مردم در یم آه منافع اآثريدان  سال گذشته به طور قطع مى١۵ما فقط به حكم تجربه . است

  .ها است هين توصیجهت عكس ا
د یاند آه با د آردهيهاى خود تاآ هيگر از توصیكى دیه دوم در يانيآنندگان ب امضا
از نظر من گسترش بخش . رديگى براى گسترش بخش خصوصى صورت یها سازى نهيزم

. استگزارى اقتصادى استيها براى هر نظام س آل دهیكى از ایاى  خصوصى با مضمون توسعه



ى است آه ادعا یها هیآند رو ز مىیهاى مختلف را از هم متما كردیزى آه رويمنتها آن چ
 از سوى هاى مطرح شده هیتجربه عملى رو. جاد آندی را ایا دهین پديشود قرار است چن مى
.  آه در ده سال اول بعد از انقالب اجرا شد وجود داردیگریه دی روتجربهن گروه به همراه یا
اى  شهيهاى آل هيابى انتقادى از توصیگونه ارز چيبدون هه يانيبآنندگان  ن آه امضایا

آننده باشد  دواريش از آنكه اميآنند ب ه مىيهاى قبلى را توص هی رو مجددا همانخودشان،
ن یق اجراى ای سال گذشته به نام گسترش بخش خصوصى از طر١۵طى . آننده است اننگر
ران یسابقه بخش خصوصى در اقتصاد ا دان به در آردن آميك تجربه از میها، با  استيس

هاى مصرف  نهی تحولى آه در ساخت هزماننددرست  -ز ينجا نیدر ا .میا رو بوده روبه
 سال گذشته در چارچوب ١۵د توجه آرد طى یباز ين در مورد بخش خصوصى -مطرح آردند
  ؟فيت شد و آدام تضعیآدام بخش خصوصى تقون گروه یهاى ا هيعمل به توص

ل يفقط به دلاى اعالم آرد  ران در مصاحبهین چند روز گذشته مسئول خانه صنعت ايهم
است نادرست به ين سیهاى بعدى ا نهیل هزيف ارزش پول ملى و تحمياست تضعيس
ن دوره ياما در عوض در هم. میا گر زندانى داشته  صنعت هزار١۴آنندگان  ديتول
  . ها به بخش خصوصى سوداگر و دالل اختصاص داده شد ازين امتیتر رمتعارفيغ

ظاهر شد  یل ساختاریامد برنامه تعديدر پهاى خارجى  د بدهىين موج سررسيزمانى آه اول
ن مسائل تجربه شده یتر هىیش، نتوانست بدیها ت وقت بانك مرآزى به واسطه ناتوانىیریمد

 خارجى  رىيگ ف ارزش پول ملى با وامياست تضعيدر جهان را مبنى بر وقوع همزمان س
د ي  در زمان سررسجهيدر نتهاى الزم را صورت دهد و   رىيشگيمورد توجه قرار داده، پ

رات فاحش آرده يي اخذ وام تغد شده نسبت به زمانيهاى سررس الى بدهىیها معادل ر بدهى
  .بود

دو بر شانه اشتباه ن یات پولى آشور مرتكب شده بود اما بار ناشى از یریدر واقع اشتباه را مد
ن گروه يبرخى از هم. آنندگان آنندگان و دوم وارد دياول تول.  گرفتیمگروه قرار 

تفاوت نرخ ارز ال آنندگان را مجبور آردند تا مبلغ مابه دي توله در ان زمانياني بآنندگان امضا
چ گناهى برگردن نداشتند و يان هين میآنندگان در ا ديدر صورتى آه تول. را پرداخت آنند

د، يآنندگان رس به وارداما زمانى آه نوبت . چ منطق قانونى نداشتيعطف به ماسبق هم ه
گران به   بخش مهمى از صنعت آهیطی درشراالتفاوت معاف آردند آنان را از پرداخت مابه

سازى و  ن به نام خصوصىی بنابرا.ت پولى وقت زندانى شدندیریتى مدیآفا طه بىواس
ن یتر رمتعارفي و غشد خصوصى مولد وارد به بخشها  ر ن فشایتر آزادسازى، وحشتناك

 .رمولد و سوداگر قرار گرفتيار بخش خصوصى غيى در اختیجو هاى رانت فرصت
هاى گذشته دوباره تكرار  خواهند تجربه ا مىیآح دهند آه يد توضیه دوم بايانيآنندگان ب امضا

هاى  خواهند با ابزار ابى انتقادى از عملكرد گذشته خود دارند و مىیك ارزینكه یا ایشود و 
  رى آنند؟يوگن تجربه تلخ جلیگوناگون از تكرار ا

 ى از تدارآاتیها آردند حق آن بود آه جلوه آنندگان هدف دوم را دنبال مى اگر واقعًا امضا
اندرآاران  خى دستیت تاريآردند وگرنه ذهن ه خود منعكس مىيانيد را در بیدات جديو تمه

  . از آن خاطره چندان خوبى ندارندها و اتفاقات بعد ن شعاریران از ایاقتصاد ا
اما . ه دوم استخراج آرديانين ابهامات و تعارضات را در بیگر از ایها مورد د د بتوان دهیشا

  . آنم نظر مى ه موارد صرفيت زمان از بقیمحدودر به واسطه یناگز
ر يهاى فق نكه نسبت به سرنوشت گروهی ا.آننده دارم ه براى دوستان امضايدر خاتمه چند توص
هاى  كى از وجوه توجه علمى به سرنوشت گروهیر است ولى یسته تقدیتوجه نشان دادند شا

و نامه اول و دوم با توجه به ضوابط ك از دیچ ير توجه به دو مسئله است و متاسفانه در هيفق
  . ن موارد نشده استین توجهى به ایتر علمى آوچك
وست يجلد دوم از پ(وست برنامه سوم ي خودشان در سند پن دوستانیا.  استاشتغالمسئله اول 

هاى  ف ارزش پولى طى سالياست تضعيدر اثر اجراى ساند آه  ح آردهیتصر) ٢شماره 



كى از ین یرو شده و بنابرا هاى مولد روبه گذارى هیران سرما دوم آشور با بح برنامه
ن ید براى ایبا. گذارى است هین بحران سرمايكارى هميد بحران بیهاى تشد ن مولفهیتر مهم

اند آه در صورت بازگشت به همان  دهيشیرى انديدادند آه چه تدب ح مىيموارد توض
  . هاى سابق تكرار نشوند هاى سابق بحران شهيآل
  .  استفساد مالىئله دوم مس

شود  هاى اقتصادى مى تي فساد مالى همزاد فعالرانتىاسى يك اقتصاد سیشود آه در  گفته مى
هاى  تواند موجب نابرابرى رى از فساد مالى وجود نداشته باشد مىيشگيك برنامه پیو اگر 
وم مشاهده ه ديانيز در بينه نين زمیتى در اين حساسیتر ما آوچك. تر شود ختهيگس لجام
  .ميآن نمى

  
ن وجه آن است آه ياول. ه فوق مشاهده آرديانيتوان وجوه مثبتى را در ب ن حال مىيدر ع

ن یهاى جهانى شدن در ا فتگى نسبت به رونديبسته و همراه با ش ار چشميهاى بس برخورد
ز يهاى عمومى و ن ضمن آنكه نفس توجه به منافع ملى و ثروت. شود برنامه مشاهده نمى

زان آارآمدى، اعتبار و ارزش ينظر از م ز صرفيدرآمد را ن ر آميهاى فق ت گروهيضعو
ه در نظر يانين بیگر وجوه مثبت ایست در زمره دیبا هاى مطرح شده مى هيعلمى توص

  .گرفت
ان گذاشته شود و آن هم ي در ماست محترم جمهورىیبا رد ی هم هست آه بایانكته 
. ن مباحث استیزده مقامات اقتصادى آشور در ا تاسيزده و س هاى شتاب رىيگ موضع

ر نظر معاون اول یرا ز» ها متيت قيشوراى تثب «١٣٨١از سال  خود براى دولتى آه
ها به واقع  متيت قينى با مسئله تثبيچن نیهاى ا جمهور فعال آرده است مخالفت سيرئ

د به يادى آشور بخواهت اقتصیریست آه از مديا بهتر نیآ. آور و دور از انتظار است  شگفت
رات يين تغیك از ايحه برنامه چهارم مراجعه آند و نشان دهد آه آدامیوست سند الياول پ دلج

هاى نفتى در برنامه چهارم وجود دارد و  مت فرآوردهيژه قیدى به ويهاى آل متيجهشى در ق
 جنجال و ن همهیازى وجود ندارد ين چيد آه اگر در ارقام برنامه چنيشان سئوال آنیاز ا

شه یر» ها متيت قيتثب«نظر مبنى بر  رعادى با اصل اساسى و مورد اتفاقيهاى غ برخورد
ب یره ارزى از همان سال اول تصويه از منابع صندوق ذخیرو ا استفاده بىی آدر آجا دارد؟

آننده در  ن مصرفیتر دانند آه دولت بزرگ ا دوستان دولت نمىیبرنامه مورد عمل نبوده؟ آ
ش از مردم يش و پيدى بيهاى آل متيهرگونه تالش براى دستكارى قران است و یااقتصاد 
د بررسى شود در ین بای بنابرال خواهد آرد؟يبار خود را به خود دولت تحم انیآثار ز
ن نحوه برخورد با یاج دارد ايگر آشور به آرامش و وقار احتیش از هر وقت ديطى آه بیشرا

 بل استمرار است و مواضع اصابت نفع و ضرر آنها آجاست؟مسائل اقتصادى تا چه زمانى قا
 
 
  
  
  


