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 اين روزها افکار عمومي به نادرستي 
درگير مش�کالت اقتصادي کش�ور 
شده و س�خنراني ها و صحبت هاي 
به دور از صداقت برخي مس�ئوالن 
نيز ب�ه اف�کار عمومي غل�ط دامن 
زده اس�ت و رس�انه ها ني�ز ب�ه اين 
مس�ئله پروب�ال داده ان�د ام�ا بايد 
گفت که حقيقت ماج�را با تصويري 
که به م�ردم از مش�کالت اقتصادي 
کشور نش�ان داده مي ش�ود، بسيار 
متفاوت است. در اين زمينه با دکتر 
حجت اهلل عبدالملکي، نظريه پرداز و 
اقتصاددان، به گفت وگو نشسته ايم. 

  
درباره ريشه مشکالت اقتصادی 
ام�روز، تحليل ه�ای گوناگونی 
ارائه می ش�ود که اگرچه برخی 
همپوشانی هايی دارد اما برخی 
نيز در تقابل با يکديگر است. شما 

اين ريشه را در کجا می بينيد؟
يکس��ري مسائل و مش��کالت بلندمدت 
اقتص��ادي در کش��ور داريم که ريش��ه 
ساختاري دارد و براي آن کاري نکرده ايم. 
اصالح آن نيز بايد با برنامه بلندمدت باشد 
و ان ش��اءاهلل اتفاق خواه��د افتاد. بخش 
ديگري از مش��کالت اقتصادي کش��ور، 
کوتاه مدت و ريشه آن در چند سال اخير 
است که با مديريت صحيح و طي چند ماه 

قابل بررسي و رفع خواهد بود. 
مسئله بلندمدت، مسئل��ه دالريزه بودن 
اقتصاد اس��ت. اقتصادهاي��ي را دالريزه 
مي گويند که وقت��ي قيمت دالر افزايش 
پيدا مي کند کل اقتصاد متالطم مي شود. 
بايد گفت اقتصاد ايران جزو دالريزه ترين 
اقتصاده��اي دنيا است، ب��ه جهت اينکه 
پس از انقالب ما در حوزه اقتصاد انقالب 
نکردي��م و اقتصاد کش��ورمان امريکايي 

باقي ماند. 
اقتصاد ايران قبل از انقالب امريکايي ترين 
اقتصاد بود، زيرا اساتي��د و اقتصاددانان 
کش��ورمان تقريب��اً هم��ه ي��ا از امريکا 
فارغ التحصي��ل ش��ده بودند ي��ا طرفدار 
اقتص��اد نئوکالسيک امريکاي��ي بودند. 
همچنين سياستمداران و سياستگذاران 
کش��ور نيز مبتني بر تئ��وري اقتصادي 
امريکايي برنامه ريزي و حرکت مي کردند. 
از طرفي ايران بيش��ترين ارتباط تجاري 
خود را با امريکا داش��ت، هم نفت خام به 
آن صادر مي کرديم و هم واردات را از اين 
کش��ور انجام مي داديم. از سوي ديگر به 
دليل تسلطي ک��ه امريکايي ها در بخش 
نفت و گاز اي��ران به بهان��ه کنوانسيوني 
که بع��د از کودتاي 28 م��رداد امضا شد، 
داشتند، سرمايه گ��ذاري زيادي از طريق 
امريکا در اين بخش اتفاق مي افتاد؛ همه 
اينها باعث مي شد که اقتصاد ايران قبل از 

انقالب وابسته به دالر امريکا باشد. 
چرا بعد از انق�الب دالر برايمان 

تبديل به چالش شده است؟
بعد از انقالب، تجارت ايران با امريکا بسيار 
کم شد تا جايي که نزديک به صفر رسيد 
اما همچنان اقتصاد کشور، امريکايي ماند 
و بسياري از کساني که تفکر اقتصادي شان 
امريکايي ب��ود و دالر و اقتص��اد امريکا را 
آم��ال خودش��ان مي دانستن��د مديريت 
کردند و مي کنند. بنابراي��ن جهش قابل 
توجهي براي رهاي��ي از اقتصاد امريکايي 
صورت نگرفت. عاقالنه اين است که وقتي 
ما با اقتص��اد امريکا ک��اري نداريم، دالر 
تعيين کننده شرايط اقتصادي کشورمان 

نباشد. 
اين مسئله ساختاري مهم باعث مي شود 
که با باال رفتن قيمت دالر تمام ارکان بازار 
کش��ور متزلزل شود، در حالي که ارتباط 
اقتصاد و تولي��د ايران با خارج از کش��ور 
بيش��تر از 10 درصد نيس��ت و اقتصادي 
که وابستگي آن به خ��ارج زير 10 درصد 
است، نبايد اينقدر تح��ت تاثير نرخ دالر 

قرار گيرد. 
متأسفانه کش��ورمان دالريزه مانده است، 
در حالي که به راحتي مي توانستيم اقتصاد 
ايران را از اقتص��اد امريکا جدا کنيم تا کم 
و زياد شدن قيمت دالر چالش��ي براي ما 
ايجاد نکند مانند ارز هند و کره جنوبي که 
چالشي براي ما ايجاد نمي کند. همچنين 
مي توانستيم اقتصاد کشورمان نسبت به 
دالر را ايمن کنيم، اما قصوري که در طي 
اين سال ها توسط مسئوالن کشور صورت 

گرفته، مانع شده است. 
در شرايط فعلي که اقتصاد کشورمان تحت 
تاثير دالر است باز هم مي توانيم در کوتاه 
مدت شرايط اقتصادي را بهبود بخش��يم. 
چ��را افزاي��ش قيم��ت دالر در هفته هاي 
گذشته اينقدر بر بازار تاثير داشت؟ دليل 
آن اين است که بر ساير بازارها به سرعت 
اثر مي گ��ذارد و مثاًل موج��ب مي شود با 
بحران نب��ود پوشک بچه رو ب��ه رو  شويم. 
در مرحله اول اقتصاد ايران نسبت به خبر 

تحريم  يا برگشتن و تمديد تحريم شرطي 
شده است. اي��ن اتفاقي است ک��ه از سال 
91 افتاده و متأسفانه عامل آن فرافکني و 
بزرگنمايي بود که رؤساي جمهور ما در اين 
سال ها درباره تحريم ها، مذاکرات و برجام 
انجام داده اند. بنابراين در هفته هاي اخير نه 
خود تحريم ها بلکه خبر تحريم ها در اقتصاد 

کشورمان تاثير گذاشته است. 
يعني تحريم ها اث�ري در اقتصاد 

کشورمان نداشت؟
 از س��ال 91 مسئوالن عال��ي دولت وقت 
اعالم کردند ک��ه تحريم ها کش��ور را فلج 
می کند و اين مضم��ون را به افکار عمومي 
منتقل کردن��د. دولت بعدي ني��ز با شعار 
اينکه تحريم ها را برمي داريم و اگر تحريم ها 
برداشته نشود آب خوردن هم براي مردم 
وجود نخواهد داشت، بر س��ر کار آمد. آن 
وقت شاهکار خودش��ان را برجام معرفي 
کردند و گفتند مشکالت را به طور کلي حل 
کردند! در حالي که حرف هايي غيرواقعي 
بود؛ نه تحريم ها آنقدر که مي گفتند مؤثر 
بود و نه برجام اثر خاصي بر رفع تحريم ها 

داشت. 
اما ادبياتي که از زب��ان مسئوالن دولتي و 
رسانه ها به سرعت پمپاژ ش��د، باعث شد 
که اقتصاد ايران در افک��ار عمومي نسبت 
به موضوع برجام شرطي شود و به محض 
انتشار خبري مبني بر لغو برجام و بازگشت 

دوباره تحريم ها، اقتصاد متالطم شود. 
همين مسئله باعث شد که وقتي امريکا در 
18 ارديبهشت ماه اعالم کرد که از برجام 
خارج مي شود و تعليق تحريم ها که از قبل 
نيز وج��ود داشت را تمديد ک��رد، اقتصاد 

ايران متزلزل ش��د. در صورتي که تحريم، 
برجام و خارج ش��دن امريکا از برجام هيچ 
اثر خاصي در اقتصاد کش��ورمان نداشته و 
ندارد و فقط جنگ رواني در زمينه اقتصاد 

به راه افتاد. 
از 18 ارديبهش��ت تا به امروز هيچ تحريم 
جديدي عليه ايران اعمال نش��ده است اما 
خبرها و ابراز نگراني ها در اين زمينه افکار 
عمومي را به هم ريخ��ت و رسانه ها نيز به 
اين ماجرا دامن زدند. رسانه هاي کش��ور 
بدون اينکه تحقي��ق کنند و توضيح دهند 
که اقتصاد ايران اقتصادي نيست که بتوان 
آن را فلج کرد، وارد جنگ رواني اقتصادي 

شدند و به افکار غلط عمومي دامن زدند. 
اين در حالي اس��ت ک��ه اروپايي ها اعالم 
کرده اند که در تحريم ها شرکت نمي کنند، 
هند، روسيه و چي��ن نيز زير ب��ار تحريم 
نرفته اند و نخواهند رفت. همچنين تقريباً 
15 کش��ور همسايه داريم و 400 ميليون 
نفر در اين کشورها وجود دارند که ما با آنها 
انواع مبادالت را داشتيم و داريم و خواهيم 
داشت. رسانه ها بدون اينکه به اين مسائل 
بپردازند نوشتند تحريم هستيم و قرار است 
شرايط اقتصادي کش��ور دوباره با بحران 
مواجه شود! همين مسئله موجب شد که 
بازار با شوک رو به رو شود و همه اينها ناشي 
از آن است که تصوير واقعي از شرايط کشور 
را به مردم نشان نداديم و از توانايي واقعي و 

حقيقي کشور غافل شده ايم. 
چه عامل مهم ديگري در مش�کالت 

کنوني دخيل است؟
يکي از مشکالت حجم سنگين نقدينگي 
بود که طي 5 الي 6 سال اخير بيش از سه 

برابر ش��د و در اين حين خب��ر تحريم ها 
به ص��ورت چاشني علي��ه نقدينگي عمل 
کرد زيرا اي��ن پول ها که بيش��تر در قالب 
سپرده بود و به طور صحيح مديريت نشد 
و با ارسال سيگنالي از ب��ازار ارز، مثل يک 
هيواليي که از خواب بيدار شده به بازار ارز، 
مسکن، خودرو و کااله��اي اساسي حمله 

کرد و معضل احتکار را نيز به وجود آورد. 
راهکار ش�ما براي مديريت فعلي 

اقتصاد چيست؟
چند کار مه��م و اساسي در شرايط کنوني 
اقتصاد مي توان انج��ام داد. اولين راهکار 
مربوط به حجم نقدينگي است، نزديک به 
دو سوم اين نقدينگ��ي در اختيار اشخاص 
حقيقي يا حقوقي است که وابسته به شبکه 
بانکي هستند. اين نقدينگي که در اختيار 
تعداد معدودي از شرکت ه��ا و افراد است 
باي��د مديريت شود. بانک مرک��زي بايد با 
وضع قوانين مانع فعالي��ت اقتصادي اين 
شرکت ها شود و بدين طريق آنها را کنترل 

کند. 
بازار ارز نيز بايد مديريت شود. در شرايطي 
که کشور با مش��کالت ارزي رو به رو شده 
است، دولت بايد ارز را ب��ه مسائل حياتي 
تخصيص و باق��ي را به ب��ازار ثانويه و آزاد 
ارجاع دهد. البت��ه اين اق��دام بايد خيلي 
زودتر از اينها انجام مي شد اما اخيراً دولت 

به آن تمکين کرده است. 
نکته ديگر ني��ز نظارت بر ب��ازار ارز است. 
مسئ��والن باي��د بررسي و نظ��ارت کنند 
تا ارزي ک��ه به شرکت ه��ا تخصيص داده 
مي ش��ود در مسير ديگري خرج نش��ود و 
منجر به احتکار و افزايش هزينه ها نگردد. 

چند هزار واردکننده در کش��ور داريم که 
اينه��ا بي��ن دستگاه هاي اجراي��ي دولتي 
تقسيم شده اند و نظ��ارت و مديريت  آنها 
نيز کار خيلي سختي نيست. اما متأسفانه با 
قصوري که از سوي مسئوالن در اين زمينه 
صورت گرفته، بازار با مش��کالتي رو به رو 
شده است و حاال ب��ه همت ويژه مسئوالن 

نياز دارد تا شرايط فعلي کنترل شود. 
به نظر شما مس�ئوالن دولتي در 
زمينه اقتصاد کشور از چه اقدامات 

مؤثري غافل شده اند؟
بايد بپذيري��م برجام اث��ري نداشته است 
و امريکايي ه��ا قصد دارند ارز کش��ور ما را 
تحت تأثير قرار دهن��د. مسئوالن دولتي 
تالش مي کردند که بر مسئله تأثير برجام 
پافشاري و القا کنند با برجام همه مشکالت 
حل مي شود و کمتر به دنبال راهکارهاي 
داخلي براي پيشرفت اقتصاد کشور بودند. 
االن زمان��ي است که بايد ب��ه فکر اقتصاد 
کش��ور و مسيرهاي جايگزي��ن باشيم به 
نحوي که منابع ارزي کشور تأمين شود و 

اين اتفاق کاماًل شدني است. 
امروز ما به کش��ورهاي مختلفي صادرات 
داريم و اين صادرات رو ب��ه افزايش است. 
بايد از مسيرهايي ک��ه موسوم به دور زدن 

تحريم هاست، حرکت کنيم. 
علم اقتص��اد تحريم در دني��ا در حال اجرا 
شدن اس��ت و برخ��ي از کش��ورها از اين 
مسي��ر ب��ه پيش��رفت هاي چش��مگيري 

دست يافته اند. 
هنوز نمي دانيم چه کساني و با چه قدرتي 
توانستن��د از ورود علِم اقتص��اِد تحريم به 
کش��ور جلوگيري کنند، ام��روز متأسفانه 
بسي��اري از اقتصاددان��ان و مسئ��والن 
اقتص��ادي کش��ورمان راجع ب��ه اين علم 
اطالعي ندارند تا جايي که تصور مي کنند 
اگر امريکا و اروپا، ايران را تحريم کند ديگر 
هيچ کاري نمي شود انجام داد! در حالي که 
با کمک علم اقتص��اد تحريم مي توانيم در 
شرايط تحريم، بسياري از نقل و انتقاالت 
کااليي و مالي را انجام دهيم و به پيشرفت 

برسيم. 
در اين ميان مسئله صداقت مسئوالن نيز 
بسيار مهم است. يعني اگر ما مي بينيم که 
اقتصاد ايران نسبت ب��ه تحريم ها شرطي 
ش��ده و واقعا هم اين طور اس��ت، بياييم و 
روان درماني کنيم و با صداقت بگوييم که 
تحريم ها و برجام که در اين مدت سرگرم 
آن بوديم هيچ اثري در اقتصاد ايران نداشته 
و نخواهد داشت. نه اينکه بگوييم تا ديروز 
برجام خ��وب بوده، حاال ک��ه ترامپ از آن 

خارج شده، ديگر خوب نيست!
اينکه مسئول��ي مي گويد اتفاق��ي که در 
کشور مي افتد به دليل ناشکري نسبت به 
برجام است، دارد اقتص��اد ايران را نسبت 
به اتفاق��ات آبان ماه شکنن��ده مي کند! يا 
اينکه مسئولي در مجلس در پاسخ سؤاالت 
نمايندگان مي گويد که برجام چنين کرد 
و چنان کرد! يعني دارد کش��ور را نسبت 
به مسئله تحريم ه��ا شرطي مي کند و اين 

انصاف نيست. 
عملکرد رسانه ها در اين زمينه را 

چطور ارزيابي مي کنيد؟
وقتي مسئ��والن پافش��اري مي کنند که 
»تحريم ه��ا کش��ور را فل��ج مي کن��د« و 

»برجامي که توس��ط امريکا پاره شد تمام 
مشکالت ما را حل مي کرد« باعث مي شود 
که مردم انتظار داشت��ه باشند از آبان ماه، 
بحران اقتصادي در کشور اتفاق بيفتد! اين 
در حالي است که فعاالن اقتصادي هم اين 
اظه��ارات نادرست مسئ��والن را پوشش 
مي دهن��د و ب��ه تحلي��ل آن مي پردازند. 
رسانه ها هم به اين دسته از مطالب ضريب 
مي دهند و باعث ايجاد تص��وري غلط در 
کشور مي شوند و فضا را ملتهب مي کنند. 

بايد مسئوالن و رسانه ه��ا در اين زمينه با 
صداقت بيشتري با مردم صحبت کنند و 
تحليل درستي از شرايط اقتصادي کشور 

ارائه دهند. 
عمده مشکالت اقتصادي کشور محصول 
بي تدبي��ري مسئ��والن و کنش ه��ا و 
واکنش هاي رواني است و هيچ کدام از آنها 
ريشه واقعي ندارد. دليل اينکه رهبر معظم 
انقالب به جن��گ رواني رسانه ه��ا اشاره 
کردند اين است که تمام اتفاقات اقتصادي 
کشور در بستر رسانه اي اتفاق افتاده است. 
يعن��ي رئيس جمهور ح��رف اشتباهي را 
مي زند و رسانه ها اين حرف را يک ميليون 

برابر مي کنند. 
چ�ه کني�م تا ش�اهد پيش�رفت 

اقتصاد کشورمان باشيم؟
ايران پيش از اين مورد تحريم امريکا بوده 
و هنوز هم هس��ت. اروپايي ها هم ممکن 
است به اين تحريم ه��ا بپيوندند اما هيچ 
کدام از اينها مه��م نيست چراکه شرکاي 
تجاري ما ن��ه امريکايي ه��ا هستند و نه 
اروپايي ها بلکه شرکاي تجاري راهبردي 
ما که مي توانند به پيش��رفت اقتصادي ما 
کمک کنن��د، کش��ورهاي همسايه مان، 
کشورهاي واقع در شرق آسيا و کشورهاي 
حوزه امريکاي التين و آفريقا هستند که 
اگر با اينها تجارت داشته باشيم پيشرفت  

اقتصادي محقق خواهد شد. 
اگر فقط تجارت با کشورهاي همسايه را 
گسترش دهيم، پيش��رفت چش��مگيري 
خواهيم داشت زيرا اين کش��ورها عمدتاً 
مصرف کننده هستند و مرز مش��ترکي با 
آنها داريم و کاالهاي مختلفي را مي توانيم 
به اين مناطق ص��ادر کنيم. در واقع اگر از 
ظرفيت کشورهاي همسايه استفاده کنيم، 
هيچ نياز خاصي به امريکايي ها و اروپايي ها 
نخواهيم داشت. البته ممکن است که به 
بخشي از کاالهاي خاص در امريکا و اروپا 
نياز داشته باشيم ک��ه آنها را مي توانيم از 

کشورهاي ديگر تهيه کنيم. 
بسياري از کشورها حاضرند وارد تجارت 
با ايران شون��د و خودش��ان تحريم ها را 
دور بزنن��د اما متأسفانه ب��ا بي تدبيري ها 
و بدرفتاري هايمان، پ��ازل اهداف کثيف 
ترامپ را تکميل کردي��م و ظرفيت هاي 

خودمان را ناديده گرفته ايم. 
اينک��ه برخ��ی توليدکنندگ��ان احتکار 
مي کنند يا افزايش قيمت ناعادالنه دارند 
يا اجناس بي کيفي��ت توليد مي کنند در 
حالي که مي توانند با کيفيت باالتري آن 
را توليد کنن��د، اينکه برخي مردم کاالي 
با کيفيت ايران��ي نمي خرند و دنبال برند 
هستند! يا مسئوالن دولتي که با واردات 
بي رويه باع��ث آسيب به تولي��د داخلي 
مي شوند و با هر اق��دام نادرست خود به 
توليدات ايران��ي ضربه مي زند باعث شده 
تا همراه تحريم خارجي امريکا عليه خود 

شويم. 
اين نکته را بايد در نظر داشته باشيم که 
اقتصاد ايران درگي��ر تحريم هاي داخلي 
است و ما خودمان، خودم��ان را تحريم 
کرده ايم. تحريم هاي داخلي اگر برداشته 
شود 80درصد مش��کالت ما حل خواهد 
شد. اثرگذاري تحريم ه��اي خارجي که 
20 درصد است بسيار محدود خواهد بود 
و بي اثر خواهد شد. بعد از آن خواهيد ديد 
که ديگر امريکا و اروپا در تحريم شرکت 
نخواهند کرد و هزينه ک��رد براي تحريم 

ايران به ضرر آنها خواهد بود. 

از سال 91 مسئوالن عالي دولت وقت 
اعالم کردند که تحريم ها کشور را فلج 
می کند و اين مضمون را به افکار عمومي 
منتقل کردند. دولت بعدي نيز با شعار 
اينک�ه تحريم ه�ا را برمي داريم و اگر 
تحريم ها برداشته نشود آب خوردن هم 
براي مردم وجود نخواهد داشت، بر سر 
کار آمد. آن وقت شاهکار خودشان را 
برجام معرفي کردند و گفتند مشکالت 
را به طور کلي حل کردند! در حالي که 
حرف هايي غيرواقعي بود؛ نه تحريم ها 
آنقدر که مي گفتند مؤثر بود و نه برجام 
اثر خاصي ب�ر رفع تحريم ها داش�ت

بررسی مشکالت ساختاری و مديريتی »اقتصاد« در گفت وگوی »جوان آنالين« با حجت اهلل عبدالملکی

حقيقت اين است، پس از انقالب در حوزه اقتصاد انقالب نکرديم

80 درصد مشکالت اقتصاد ما از خود تحریمی است

چند ه�زار واردکننده در کش�ور 
داريم که اينها بين دس�تگاه هاي 
 اجرايي دولتي تقس�يم شده اند و

 نظ�ارت و مديري�ت  آنها ني�ز کار 
خيلي سختي نيست. اما متأسفانه 
با قصوري که از س�وي مس�ئوالن 
در اين زمينه ص�ورت گرفته، بازار 
با مش�کالتي رو به رو شده است و 
حاال به همت ويژه مس�ئوالن نياز 
دارد تا ش�رايط فعلي کنترل شود

اقتصاد اي�ران درگي�ر تحريم هاي 
داخل�ي اس�ت و م�ا خودم�ان، 
خودم�ان را تحري�م کرده اي�م. 
تحريم ه�اي داخلي اگر برداش�ته 
ش�ود 80درصد مش�کالت ما حل 
خواهد شد. اثرگذاري تحريم هاي 
خارجي که 20 درصد اس�ت بسيار 
محدود خواهد ب�ود و بي اثر خواهد 
شد. بعد از آن خواهيد ديد که ديگر 
امري�کا و اروپا در تحريم ش�رکت 
نخواهند ک�رد و هزينه ک�رد براي 
تحريم ايران به ضرر آنها خواهد بود
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