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اقتصادسياست

رييس سازمان بازرسي كل كشور:وزير اطالعات: 

از برچسب زدن به 
تحليلگران پرهيز شود

 بايد از افشاگران فساد
 اقتصادي حمايت كنيم

2

 محسن صفايي فراهاني 
 تحليلگر اقتصاد سياسي 

دولت، مجلس؛ احياي 
موقعيت از دست رفته 

هر چند عبارت اقتص��اد مقاومتي اين 
روزها از زبان مقامات كش��ور بسيار به 
گوش مي رسد اما برداشت هاي متفاوتي از آن در افكار 
عمومي ش��كل گرفته اس��ت. براي روشن شدن بحث 
مي توان تعريفي جامع و ساده از اقتصاد مقاومتي داشت. 
به نظر مي رسد بهترين تعريف براي تشريح آنچه قرار 
اس��ت در قالب اقتصاد مقاومتي رخ دهد، اين است كه 
اقتصاد مقاومتي به معناي بازگش��ت به رونق بخش��ي 
توليد داخل و دوري از سياست هايي است كه منجر به 

فراموشي بخش مولد اقتصاد شود. 
 باي��د ديد چه اتفاقاتي منجر ش��د اقتصاد ايران بخش 
مولد خود را فراموش كند. سال 1375 بود كه قانوني با 
هدف افزايش حمايت از توان داخلي به تصويب رسيد. 
بر اساس اين قانون مقرر ش��د 50 درصد هر قراردادي 
كه با خارجي ها امضا مي شود، به بخش داخلي سپرده 
ش��ود. در عمل اما در دوران تصدي دولت احمدي نژاد 
ايران با واردات ساالنه 70 ميليارد دالر كاال روبه رو شد 
و اين وضعيت جاي��ي براي عرض اندام توليدكنندگان 
داخلي باقي نمي گذاش��ت. توجه به اين نكته ضروري 
اس��ت كه حجم واردات در دول��ت كنوني به حدود 40 
ميليارد دالر رسيده است. به اين ترتيب ايران با شرايط 
بغرنجي روبه رو شده بود كه تاب آوري اقتصادي ايران 
را به ش��دت كاهش داد. در اين دوره توليد داخلي عمال 
به فراموشي سپرده شد و اقتصاد مقاومتي در حقيقت 
احياي ت��وان داخلي توليدي اس��ت كه اي��ن روزها با 
گرفتاري هاي به جا مانده از شيوه مديريت دولت قبلي 

دست به گريبان است. 
 دولت هر چند در سه سال اخير توان خود را براي مهار 
بحران و حل مشكالت به كار گرفته است اما براي طي 
اين مسير در يك سال باقيمانده از عمرش به همكاري 
منس��جم تر و هماهنگ تر ديگر قوا و نهادهاي كش��ور 

نياز دارد. 
 روي كار آم��دن مجلس ده��م را در اين ميان مي توان 
فرصتي براي حركت در مسير حل بحران هاي اقتصادي 

دانس��ت و ضروري است مجلس دهم 
اهميت حضورش در موقعيت كنوني را 
درك كند. شايد تبيين آنچه مي تواند 

اقتصاد مقاومتي را در اي��ران محقق كند، اولويت هاي 
پيش روي مجلس را روشن تر كند. 
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ويژه استان گيالن
از روزنامه فروشان بخواهيد روز گذش��ته نخس��تين ديدار نمايندگان 

مجلس جديد با رهبري انجام شد. طبيعي 
اس��ت كه اين ديدار به مهم ترين مسائل و وظايف مجلس 
اختصاص يافته باشد. شايد در ميان مجموعه مطالب گفته 
شده، دو محور اساسي را بتوان در اين سخنان تشخيص داد؛ 
حل مشكل بيكاري و اهميت نظارت مجلس. آنجا كه گفته 
ش��د: »حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه وظيفه 
نظارتي مجلس، تعارضي با موضوع همكاري با دولت ندارد، 
خاطرنشان كردند: اين همكاري به معناي گذشتن مجلس 
از حق خود نيست و نمايندگان بايد با استفاده از اختيارات 
قانوني خود همچون تحقيق و تفحص، اجراي صحيح قانون 
را پيگيري كنند... رهبر انقالب اسالمي با تاكيد بر اينكه يكي 
از ضمانت هاي حفظ جايگاه واالي مجلس شوراي اسالمي، 
نظارت مجلس بر خويش است، ... ايشان، حل موضوع ركود 
و اشتغال از طريق رونق توليد داخلي را از اولويت هاي اصلي 
و بس��يار مهم در بخش اقتصاد برش��مردند و خاطرنشان 
كردند: خجلت و ش��رمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از 
خجلت و ش��رمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر 
اس��ت، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي 

انجام شود.«
واقعيت اين است كه مساله بيكاري و اشتغال بيش از 10سال 
است كه به مهم ترين مس��اله اقتصادي كشور تبديل شده 
است. كافي اس��ت كه گفته شود تعداد ش��اغالن كشور و 
ب��ا آمدن دولت اصالحات از رقم ح��دود 14/5 ميليون نفر 
در س��ال 1375 به رقم 20/5 ميليون نفر در س��ال 1385 
)سرشماري بعدي( رس��يد. به عبارت ديگر در اين فاصله 

10 س��اله به طور ميانگين س��االنه حدود 600 هزار شغل 
ايجاد شد، البته در سال هاي آخر دولت اصالحات اين رقم 
افزايش يافته بود. ولي در دولت احمدي نژاد اين روند متوقف 
و معكوس شد. تعداد شاغالن از سال 1385 تا 1390، هيچ 
فرقي نكرد. تعداد ش��غل هاي ايجاد ش��ده به همان اندازه 
ش��غل هاي از ميان رفته بود. از س��ال 1390 تا 1394، نيز 
كمتر از 1/5 ميليون شغل ايجاد شده كه اين نيز عمدتا در 
دولت جديد بوده است. به عبارت ديگر عملكرد 8 ساله دولت 
احمدي نژاد از نظر ايجاد اشتغال چيزي حدود صفر است، در 
عين حال كه دولت او صدها ميليارد دالر درآمدهاي نفتي 
داشت. در واقع اين شرمندگي كه امروز با آن مواجه هستيم 
عمدتا محصول عملكرد فاجعه بار دولت پيش است. دولتي 
كه بايد حدود 800 هزار ش��غل در هر سال ايجاد مي كرد، 
به عبارت ديگر االن بايد بيش از 5 تا 6 ميليون شاغل بيش 

از اين مي داشتيم. 
نكته بسيار مهم اين است كه مردم نيز به اين مساله آگاهي 
كامل دارند. اگرچه همه مردم با تورم و گراني درگير هستند 
و لزوما همه مردم با بيكاري درگير نيستند، ولي هنگامي كه 
از مردم خواسته شده عملكرد دولت را در دو زمينه بيكاري و 
تورم و گراني ارزيابي كنند، شاخص به دست آمده براي تورم 
و گراني 17/7 بود و براي بيكاري 14/6 )اگر اين شاخص برابر 
صد مي شد، به منزله ارزيابي متوسط از عملكرد دولت بود( و 
اين ارزيابي براي بهداشت و درمان حدود 99 )يعني به اندازه 
متوسط( است و اين نش��ان مي دهد كه ارزيابي از عملكرد 
دولت درباره تورم و بيكاري پايين ترين نمرات را داشته و در 
ميان اين دو مورد نيز بيكاري نمره منفي تري گرفته است. 

بيكاري با ش��عار و حرف هاي پوچ حل نمي شود. كه اگر با 
اين شيوه ها حل مي ش��د در دولت گذشته، حتي يك نفر 
بيكار هم پيدا نمي شد. در واقع شعار و حرف هاي پوچ افراد 
را س��ر كار مي گذارد بدون اينكه ش��غلي ايجاد  كند. بدون 
اصالح شاخص هاي كس��ب وكار و بدون ايجاد زمينه براي 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي ممكن نيست كه اشتغالي 

ايجاد و بيكاري برطرف ش��ود، و ش��رمندگي از ميان برود. 
مس��ووليت دولت و مجلس در اين زمينه مش��ترك است. 
اقدامات دولت احمدي نژاد با همراهي مجلس هاي هفتم، 
هشتم و نهم، منجر به وضعيت فعلي شده است. اميدواريم 

كه اين مجلس از اين نظر راه قبلي را نپيمايد. 
وجه نظارتي مجلس نيز در دولت احمدي نژاد به حاش��يه 
رانده شد. البته تقصير اصلي متوجه مجلسي ها بود كه به 
اي��ن وضعيت تن دادند، و نظارت را ب��ه معناي مخالفت با 
دولت احمدي نژاد تلق��ي كردن��د، و بزرگ ترين ضربه را 
هم به آن دولت زدن��د؛ ضمن اينكه ضربه مهم تر را به نهاد 
مجلس و خودشان زدند و نتيجه همين شد كه حدود 80 
درصدش��ان در انتخابات دوباره ب��راي مجلس جديد راي 
نياوردن��د. نظارت موث��ر و قانوني نه تنه��ا وظيفه مجلس 
اس��ت، بلكه به نفع دولت نيز هس��ت. دولتي كه از نظارت 
نمايندگان بترسد، به معناي آن است كه به نظارت ديگران 
نيز وقعي نمي نهد. دولت بدون نظارت دچار فساد خواهد 
ش��د، كه بابك زنجاني و معاون اول رييس جمهورش يك 
مشت از نمونه خروارها فساد خواهند بود.  نكته ديگر مساله 
نظارت بر مجلس است. اگرچه به درستي گفته شده است 
كه مجلس بر كارهاي خ��ودش نيز نظارت كند، و اين كار 
الزم و خوبي اس��ت، ولي هيچ نهادي را نمي توان براساس 
نظارت دروني آن رها كرد و اميدوار بود كه با نظارت دروني 
سالم خواهد ماند، همان طور كه دولت هم نيازمند نظارت 
بيروني از جمله مجلس است، مجلس هم نيازمند نظارت 
بيروني و به طور مشخص مردم و رسانه ها و مطبوعات است. 
مجلس نيز جزيي از حكومت است و بايد از طريق نهادهاي 
مدني و مطبوعات آزاد تحت نظارت باشد. نمايندگان آن 
پاسخگو بوده و نس��بت به هر مساله اي واكنش مسووالنه 
نشان دهند. با توجه به تركيب جديد هيات رييسه به ويژه 
دو نايب ريي��س مجلس، اميدواريم ك��ه مجلس نه تنها بر 
خودش نظارت داشته باشد، بلكه در برابر نظارت بيروني ها 

نيز پاسخگو عمل كند. 

سرمقاله

روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

 ادامه درصفحه
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رهبرمعظم  انقالب در ديدار نمايندگان مجلس دهم:

مجلس  واقعا بايد درراس امور باشد

رقيبان 
رييس جمهور 

»بي رقيب«
 چه گزينه هايي ممكن است

 وارد كارزار رياست جمهوري 
و رويارويي با حسن روحاني 

شوند؟

حسين ظهر وند/ تسنيم

روحانی، رييس جمهور يک دوره ای است؟ 
الریجاني : من می گویم »خیر«

3نامزدي احمدي نژا د براي  مردم جاذبه ندارد 

خجلت و شرمندگی اين حقير و نظام از بيكاری يك جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بيكار در خانواده  خود، بيشتر است
2

بيكاري و نظارت

مجتبي حسيني
 مديران جناح راست يك س��ال مانده به خرداد 96 
و بزنگاه انتخابات رياس��ت جمهوري پاشنه كفش ها 
را باال كش��يده اند و از همين حاال خيال پايان بخشي 
به س��يادت اعت��دال در سياس��ت ايران را در س��ر 
مي پرورانند. هروله و هلهله آنان را مي شود در كوچه 

پس كوچه هاي سياست شنيد، جايي 
كه همزمان با ارس��ال موج احتمال 

ردصالحيت روحاني و ض��رورت يك دوره اي كردن 
دولت او در رسانه هاي رسمي و غيررسمي شان...
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بخوانيد
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