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دوئل روسیه و آمریکا بر سر اوکراین
بنابراین در نگاه پوتین هر برگ برنده ای در راســتای 
گسترش مرزها به دست آورد، بهترین راه از میان  برداشتن 
هر ناراضی سیاسی نظیر نوالتی خواهد بود که از سوی 
غرب به عنوان آلترناتیو پوتین مورد حمایت قرار می گیرد. 
همین خط مشی از سوی رهبران چین اتخاذ شد و در ۴۰ 
سال گذشته همه تالش خود را بر احیای مرزهای چین 
ســابق گذاشتند و هنگ کنگ و ماکائو را به دست آوردند 
و درصدد کســب مالکیت و حاکمیت تایــوان به عنوان 
آخرین قطعه جداشــده در سال ۱۹۴۹ از سرزمین اصلی 
هستند. این اقدامات رهبران چین در کنار سیاست درهای 
باز چین برای جذب ســرمایه گذاری خارجی و رشــد و 
توســعه اقتصادی، باعث تقویت روحیــه مردم چین و 
قبول حاکمیت کمونیستی شده است. ژاپن هم با بسیج 
آرزوهای مردم حول بازپس گیری جزایر ساخالین که در 
واپســین روزهای جنگ دوم جهانی به دســت شوروی 
سابق اشغال شد، توانســته به وحدت ملی مردم خود 
پاسخ مناســبی دهد. با اینکه انقالب نقطه عطفی برای 
بازنگری در حــدود و مرزهای ایران به شــمار می رفت، 
اما دولت ها نه تنها توجهی به این عامل مهم نداشــتند، 
بلکه در وادی دیگری به سر می بردند و مقاصد دیگری 
را دنبــال می کردنــد. درحالی که اســتقالل غیر حقوقی 
بحرین و در فرصت فروپاشــی شوروی و مجوز استقالل 
آذربایجان و ارمنســتان و به طور کلــی ادعاهای دیرین 
ایران بر عهدنامه های گلســتان و ترکمانچــای و بقیه، 
جای آن را داشــت که مســئوالن ایرانی با اعالم تحفظ 
بر روی ســرزمین های از دست رفته، به آرزوهای تاریخی 
و معقــول مردم ایــران توجه و عنایــت می کردند و از 
این طریق محبوبیتی در دل مــردم برای خود به وجود 
می آوردند تا به وحدت ملی تبدیل شود. بنابراین فلسفه 
این لشکرکشی بزرگ برای پوتین با حساب و کتاب بوده و تا 
اینجا توانسته توجه مردم تحقیر شده روسیه را برای خود 
جلب کند که اگر کماکان بر ســر قدرت باشــد، می تواند 
ســربلندی و افتخارات شــوروی ســابق را بدون حزب 
کمونیست برای روسیه کسب کند. اکنون برای تمام کردن 
این بازی بزرگ، انتخاب های چندی پیش پای پوتین قرار 
دارد. اگر به جنگ در اوکراین مستقیما دست یازد و آن را 
اشغال کند، نتیجه آن نامعلوم و ممکن است ضررهایش 
بیش از منفعت هایش باشد. اگر در مذاکرات دیپلماتیک 
با غرب امتیازاتی گرفته و عقب نشینی کند، جدا از اینکه 
غرب نشــان نمی دهد آماده  دادن امتیاز باشــد، ممکن 
است هزینه این لشکرکشــی بزرگ دستمایه انتقادهای 
تند غرب و ناراضیان داخلی قرار گیرد که چرا پوتین برای 
هیچ، این همه هزینه بر خرانه عمومی بار کرده اســت. 
امید پوتین به این اســت که تحت فشار نظامی روسیه، 
دولت زلنســکی یا ســقوط کند یا با به رسمیت شناختن 
شورشیان طرفدار روسیه در اوکراین، حکومت زلنسکی 
را به زانــو درآورند و پوتین با بهانــه اینکه به اهدافش 
رسیده است، با نفوذ دوفاکتو در ساختار سیاسی اوکراین، 
لشــکر بزرگ خود را به عقب برگرداند. اما غرب شــامل 
آمریکا و اروپا درباره این اهداف پوتین چه فکر می کنند؟ 
از نظر رهبران آمریــکا، همان طور که بایدن به صراحت 
اظهارنظــر کرد، اگر قرار باشــد آمریکا به حســاب چین 
برســد، باید فکری به حال همتای روسی اش کند وگرنه 
ممکن است در موقع مناســب نظیر دهه ۱۹۵۰، این دو 
کشــور کمونیســتی با هم علیه آمریکا متحد شوند. از 
طرف دیگر، آمریکا می خواهد در وقت مناسب روسیه را 
به همان حد یک قدرت منطقه ای برگرداند و از ســوی 
سوم آمریکا می خواهد پروبال روسیه را از نظر اقتصادی 
بشــکند. این فرصت مناســب هنگامی فراهم می شود 
که روســیه با پای خودش به منطقه بحرانی وارد شود. 
روســیه که با لشــکری عظیم به اوکراین آمده است، از 
دید آمریکا نباید به سالمت برگردد. اروپا و آمریکا متحدا 
قصد ندارند هیچ امتیازی در مورد عدم گسترش ناتو به 
پوتین بدهند و آمریکا برعکس می خواهد دست پوتین را 
در بحران اوکراین تا جای ممکن بیشتر فرو ببرد. نگرانی 
آمریکا این نیســت که در اوکرایــن جنگ واقعی صورت 
گیرد، بلکه برعکس برای گیرانداختن روسیه، این جنگ 
شاید الزم باشد. به همین خاطر بایدن با صراحت اعالم 
کرده اوکراین عضو ناتو نیســت که ناتو نیروی نظامی به 
آنجا گســیل دارد. این ســیگنال باعث تشویق پوتین به 
ورود نظامی به اوکراین می شــود که در راستای اهداف 
آمریکاست. اما موضع اروپا با آمریکا در این مورد متفاوت 
است. اروپا مایل است جنگ در اوکراین شعله ور نشود که 
از آن طریق کل اروپا در خطر جنگ و درگیری قرار گیرد. 
به هدف دیگر آمریــکا مبنی بر کاهش قدرت اقتصادی 
روســیه، می توان به بهانه تعرض روســیه بــه اوکراین 
جامه عمل پوشاند . اروپا و آمریکا متحدا هشدار داده اند 
در صورت تعرض روســیه به اوکرایــن یا به خطر افتادن 
تمامیت ارضی اوکراین، تحریم هایی کمرشکن در انتظار 
روســیه خواهد بود. روســیه هم در فکر تحریم غرب بر 
روی دو ماده فلزی صادراتی تیتانیوم و پاالدیوم است که 
از اولی در ســاخت هواپیمــا و از دومی در تولید خودرو 
استفاده می شــود. آمریکا هم چند سال است به انتقاد 
از آلمــان پرداخته که چــرا لوله گاز صادراتی روســیه 
نورداستریم ۲ از روسیه به آلمان کشیده شود؟ و بحران 
اوکراین فرصتی مناســب را برای تعطیل کردن این پروژه 
گازی به طور طبیعی فراهم کرده است. آلمان به  شرطی 
با تعطیلی این پروژه موافق اســت که گاز جایگزینی به  
جای گاز روسیه معرفی شود. اگر همه امکانات جهانی 
جســت وجو شــود، با کمال تعجب، تنها گاز صادراتی 
ایران که به نوعی در ســال های اخیر به طور غیر مستقیم 
در کنترل روسیه قرار گرفته است، می تواند جایگزین گاز 
روسیه شــود. اما سؤال اصلی این است که آیا مسئوالن 
در ایران متقاعد شده اند بر اساس منافع ملی به دعوای 
روسیه و آمریکا بیندیشند؟ اگر روسیه به  جای ایران بود، 
همچنان که بارها نشان داده است، به چیزی جز منافع 
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 مهرشــاد ایمانی: ســال ۱۴۰۰ آخرین ســال از قــرن چهاردهم 
به حســاب می آید؛ قرنی سرشــار از رخدادهای مهم سیاســی 
و اقتصــادی که تحــوالت مهمی را رقــم زد. در مطلب پیش رو 
قصد داریم به بهانه نزدیک شــدن به آخرین سال قرن مهم ترین 
اتفاقات اقتصادی را که در صد سال اخیر در حوزه سیاسی منشأ 

اثر بوده اند، بررسی کنیم.
سقوط قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه

چهارم اردیبهشــت ۱۳۰۵ بود که رضاخان رســما تاج گذاری 
کرد و حکومت پهلوی آغاز شــد. وضعیــت اقتصادی ایران در 
دوران قاجار به شــدت به هم ریخته و شــلخته بود؛ زیرا شــاهان 
قاجار و به ویژه متأخران آنها کشــور را ملک طلق خود می دیدند 
و کشــور را در عرصه های گوناگون اعم از سیاســی، ژئوپلیتیک و 
اجتماعی به ویرانی کشاندند که همه اینها بر اقتصاد داخلی نیز 
تأثیرات مســتقیم خود را بر جای گذاشــت؛ اما با روی کار آمدن 
رضا شــاه و اقداماتی که او در حوزه توسعه اقتصادی انجام داد، 
شــرایط اقتصادی ایران به  کلی دستخوش تحوالت مهمی شد؛ 
هرچند به موازات توســعه سیاســی به محاق رفــت و مردم با 
حکومتی اقتدارگرا روبه رو شــدند. با این حال به گواه مستندات 
تاریخی نمی توان از توســعه اقتصادی رضاشــاه به سادگی عبور 
کرد. از نوســازی نظام بانکداری در ایران گرفته تا پیشــرفت های 
صنعتــی به ویژه در کشــاورزی و دامــداری. در دوران او بود که 
کشــاورزی سنتی ایران، برای نخستین بار مکانیزه شد و اصول کار 
وارد آن شــد. در همان دوران بود که در کنار قانون نویســی های 
گســترده، قانون تجارت نیز وضع شــد تا مبادالت تجاری نظمی 
یابــد. بر همه اینها باید احداث راه آهــن را هم بیفزاییم؛ بنابراین 
وقتی به ســال های پس از قاجاریه نگاه می کنیم، در می یابیم که 
در اواخر دهه دوم قرن چهاردهم ایران با رشــد صنایع تولیدی، 
افزایــش نســبی درآمدهای دولتی ناشــی از تثبیــت و افزایش 
درآمدهــای ناشــی از فروش نفــت، پایان کار ســاخت راه آهن 
سراسری، شهرسازی و جاده سازی و البته بروکراتیزه شدن هرچه 

بیشتر کار و زندگی مردم مواجهیم.
 جنگ جهانی دوم و ویرانی اقتصاد ایران

 اما با پایان دومین دهه از قرن شــرایط کلی کشور تحت تأثیر 
جنگ جهانی دوم قرار می گیرد. ایران عرصه تاخت و تاز روس ها 
و انگلیس ها می شــود و در نهایت رضاشاه استعفا می دهد و با 
کمک هــای محمدعلی فروغی فرزند او یعنی محمدرضا پهلوی 
جانشین رضاشاه می شــود؛ اگرچه در آن سال ها عمال قدرت در 
اختیار اشغالگران روس و انگلیس بود. حضور نیروهای نظامی 
متفقین در ایران پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشــت، افزایش 
تقاضا برای کاالهای اساســی مانند گنــدم، جو و برنج و افزایش 
شــدید قیمت این اقالم موج تورمی شــدیدی را برآورده بود که 
در نهایت به کمیابی این محصوالت منجر می شــد و شــمایلی 
از قحطــی را تصویر می کــرد. زیرســاخت هایی مانند مخابرات، 
راه آهــن یــا جاده ها نیز وضعیتی مشــابه با تأمیــن مواد غذایی 
داشــت. در عین حال کاهش درآمدهای نفتــی و همچنین افت 
شــدید ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر به مصائب و مشــکالت 

اقتصادی ایران در آن سال ها می افزود.
  کشمکش بر سر نفت شمال

نیمــه دوم دهه ســوم قرن چهاردهم یکســره بــه منازعات 
و کشــمکش های نفتی گذشــت؛ از تصویب نشــدن امتیاز نفت 
شمال به شــوروی در مجلس و گالیه حزب توده از این تصمیم 
و انشــعاب این حزب تا تــالش دکتر مصدق به عنــوان نماینده 
مجلس شــورای ملــی و بعدتر نخســت وزیر بــرای ملی کردن 
صنعت نفت ایران که به یکی از مهم ترین وقایع قرن بدل شــد. 
ایده «سیاســت موازنه منفی» که ایده محــوری محمد مصدق 
بود، از یک  ســو اجــازه اعطای امتیاز نفت به شــوروی را نداد و 
پس از آن برای انگلیســی ها دردسرساز شد که زمینه ملی شدن 

صنعت نفت را فراهم آورد.
 تأسیس سازمان برنامه و بودجه

سال ۱۳۲۷ را شاید بتوان یکی از مهم ترین سال ها در اقتصاد 
ایران دانست؛ سالی که در آن ســازمان برنامه و بودجه تشکیل 
می شــود تا اقتصاد ایران به واسطه این ســازمان دگرگون شود. 
ســازمان برنامه و بودجه تشــکیل شــد. در اهداف این سازمان 
آمده است: ســازمانی مســتقل که تابع تحوالت سیاسی نباشد، 
برای ابتکار و سرپرســتی و نظارت در برنامه  ایجاد شود، باید این 
ســازمان از هر نوع عمل اجرائی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک 
وزارتخانه یا یک دســتگاه فوق وزارتخانه ها یا دولت مستقلی در 
داخــل دولت پیدا نکند، باید بیشــتر مداخله آن جنبه مطالعه و 
شور و نقشه کشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ کردن 
عملیات دستگاه های اجرائی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه 

باشــد. عملیات اجرائی برعهده وزارتخانه یا بنگاهی خواهد بود 
که تاکنون عملیات متشــابه انجام می داده است و... . به جرئت 
می توان گفت بنیان نظم اقتصادی در ایران با تأســیس سازمان 
برنامــه و بودجه رقم خــورد و از این نظر می توان تشــکیل این 
ســازمان را یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصادی دانســت که 

البته در آینده منشأ تأثیرات سیاسی هم شد.
 ملی شدن صنعت نفت

می رســیم به یکی از مهم ترین رخدادهای اقتصادی-سیاسی 
قرن چهاردهم؛ ملی شــدن صنعت نفت که هم از نظر اقتصادی 
چه در آن دوران و چه در تمام ســال های بعدش بر اقتصاد ایران 
تأثیرگذار بود و چه در حوزه سیاســی مواجهه های متعددی میان 
کشــورهای غربی ایجاد کرد و البته در حوزه سیاست داخلی هم 
ســرانجام با نقش آفرینی آمریکا به ســقوط دولــت دکتر مصدق 
منجر شــد. فــردای قتل رزم آرا بــود یعنی ۱۷ اســفند ۱۳۲۹ که 
کمیســیون نفت پیشــنهاد ملی کردن صنعت نفــت را تصویب و 
اعالم کرد. قانون ملی شــدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود 
که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس به 
مجلس ارائه شــد و در نهایت در ۲۴ اســفند ۱۳۲۹ با تالش های 
فراوان دکتر محمد مصدق در مجلس شــورای ملی تصویب شد. 
مجلس ســنا هم آن را در ۲۹ اســفند ۱۳۲۹ تصویــب کرد؛ اما با 
تصویــب ملی شــدن نفت همه  چیــز خوب پیــش نرفت. حذف 
درآمدهــای نفتی در پــی تحریم انگلیس از یک  ســو و همچنین 
پرهیز آمریکا از اعطای تســهیالت و کمک های مالی از دیگر ســو، 
تنگنای شــدید مالی برای دولت محمــد مصدق ایجاد کرد؛ حتی 
شــوروی نیز از بازپرداخت بدهی های خود به دولت ایران سر باز 
می زد. این بدهی ها از زمان حضور نیروهای نظامی این کشــور در 
دوره جنگ دوم بر عهده این کشور بود؛ اما شوروی در بازپرداخت 
آنهــا کمــاکان تأخیر می کــرد. در چنین شــرایطی کــه بی ثباتی 
سیاســی و رقابت های داخلی قدرت بر وخامت اوضاع می افزود، 
راهــی جز کاهش مخارج دولت و یافتــن درآمدهایی جدید باقی 
نمی گذاشــت. ســرانجام دولت مصدق در ۲۸ مرداد ســال ۳۲ 

ســقوط کرد که بسیاری از آن رخداد با عنوان کودتا یاد می کنند.
کنسرسیوم  قرارداد 

دولت مصدق ســقوط کــرد تا جایگاه محمدرضاشــاه نه در 
داخــل که نزد قدرت های بزرگ تحکیم شــود و عمال این دوران 
آغاز مهمی اســت بر حمایت های گســترده خارجیان از شــاه و 
البته تزلزل او در داخل. یک ســال بعد از سقوط مصدق، قرارداد 
کنسرسیوم امضا شد که عمال میراث محمد مصدق را از بین برد؛ 
زیرا این قرارداد ناقض روح ملی شدن صنعت نفت در ایران بود، 
اما درآمد حاصل از فروش نفت به شــکل بی سابقه ای افزایش 
یافت. در ســال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنــی نیمه دوم این دهه، 
درآمــد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دالر رســید 
که ۲.۵ برابر بیشــتر از کل عواید نفت در دوره ۳۰ساله آغاز قرن 
چهاردهم تا آن زمان بــود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ میلیون تن در 

سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ افزایش یافت.
 حضور اثربخش ابتهاج در سازمان برنامه

به واســطه درآمدهای بــاالی نفتی، فعالیت هــای عمرانی 
افزایش یافت و همپای بخش دولتی، نرخ رشــد سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی نیز افزایــش درخور توجهی داشــت. برنامه 
عمرانــی دوم نیز حاصل وضعیت اقتصادی همین دوره اســت 
که برای یک دوره هفت   ســاله ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ در سازمان برنامه 
تدوین شد. این برنامه در واقع به نوعی به معنای تثبیت سازمان 
برنامه در ساختار تصمیم گیری ایران به حساب می آمد که رئیس 
مقتدر و کاربلدی همچون ابوالحســن ابتهــاج در رأس آن قرار 
داشــت. تا پیش از ابتهاج، ســازمان برنامه در مدت شش سال 
عمر خود تا آن زمان هشــت مدیر به خود دیده بود و یک برنامه 
ناتمام و ناکام روی دست داشــت. حضور چهار ساله ابوالحسن 
ابتهــاج با کاهش فســاد اداری و برنامه ریزی دقیق 
بــرای انجــام پروژه هــای عمرانی همراه بــود. در 
ایــن دوره ســرمایه گذاری خصوصی نیــز همچنان 
در همــان بخش های تجربه شــده صنعتــی ادامه 
می یافت؛ نســاجی، روغن کشــی، شیشه و نجاری از 
آن جملــه بودند و بخش های تازه اضافه شــده به 
صنعت ایران شــامل تولید فرش و کفش ماشــینی 
می شــد. اما در نهایت ابوالحســن ابتهــاج که او را 
پایه گــذار برنامه ریزی اقتصادی و توســعه در ایران 

می نامند، نتوانســت تا پایان برنامــه دوم عمرانی بر 
ســر سازمانی که به آن حیثیت بخشیده بود بماند و پس از چهار 
سال در ماه های پایانی سال ۱۳۳۷ از سمت خود کناره گیری کرد 

و پاییز سال بعد کارش به بازداشت و زندانی شدن کشید.
 اصالحات ارضی

بدون شــک مهم ترین رخــداد اقتصادی که تأثیر بســیاری بر 
سیاست هم داشــت، اصالحات ارضی بود؛ تصمیمی که برخی 
آن را حتی زمینه ســاز انقالب ســال ۵۷ هم می دانند. اصالحات 
ارضــی در ایران با تصویب قانــون اصالحات ارضی در تاریخ ۱۹ 
دی ۱۳۴۰ آغاز شــد و با رفراندوم ششــم بهمن ۱۳۴۱ به مرحله 
اجــرا درآمــد. اصالحات ارضی در ســه مرحله انجام شــد: در 
مرحله نخســت تعیین شــد که هیچ مالکی بیش از شش دانگ 
زمین در چند ِده مختلف نداشــته باشــد. دولت زمین های مازاد 
بزرگ مالکان را خریــداری کرد و بخش هایی را که دارای زارعان 
صاحب نســق بودنــد، به صورت اقســاطی به آنهــا فروخته و 
زمین های بالکشــت باقی مانده تحت عنــوان اراضی دولتی در 
اختیار دولت قرار می گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی، 
ترتیب باز پرداخت بهای زمین ها به مالکان فراهم شد. در مرحله 
دوم، صاحبان زمین های اســتیجاری می باید یا به تقسیم درآمد 
حاصل از اجاره بپردازند یا بر اســاس قراردادهای اجاره، زمین ها 
را به زارعان بفروشــند. به عبارت دیگر، مالکان موظف شدند یا 
ملک کشــاورزی خود را برای ۳۰ سال به کشاورزان اجاره نقدی 
دهند یا آن را با توافق به آنها بفروشــند. بــه این ترتیب حداکثر 
مالکیت زمین ها در دســت یک مالک بســیار محدود شد. امالک 
موقوفــه عام نیز بر اســاس درآمد آن زمین بــه اجاره دراز   مدت 
۹۹ ساله به کشاورزان واگذار شد. درباره موقوفات خاص، متولیان 
مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند. 
در مرحله ســوم، مالکانــی که ملک خود را اجــاره داده بودند، 
بر اســاس قانون تقســیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعان 
مســتأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شــدند یا زمین خود را به زارعان 
بفروشــند یا با رضایت مالک و زارع به نســبت بهــره مالکانه یا 
عرف محل آن را با یکدیگر تقســیم کنند. محمدرضا پهلوی ادعا 
کرده  است این اقدام موجب شــد همه کشاورزان ایران صاحب 
زمین شــوند و ایران از یک کشــور فئودالی به سوی «کشاورزی 

آزاد» و «صنعتی شدن» گام بردارد.
 رشد اقتصادی دهه ۵۰

افزایــش درخور توجــه و شــدید قیمت نفت چنــان بود که 
درآمدهــای ۲.۵ میلیــارد دالری حاصل از فروش نفت در ســال 
۱۳۵۱ در ســال ۵۲ به حدود هشت میلیارد دالر و یک سال پس از 
آن به ۲۱ میلیارد دالر بالغ می شــد. همین رشد شدید درآمدهای 
نفتی این وسوسه را ایجاد می کرد که هر چه بیشتر و سریع تر روند 
توســعه طی شود؛ حال آنکه کارشناسان و اقتصاددانان با آگاهی 
از محدودیت های ظرفیت ها و زیرســاخت های کشــور، نسبت به 
عواقب این وسوســه که عمدتا از سوی شاه دنبال می شد، هشدار 
می  دادند. اما منتقدان یک به یک دچار قهر و غضب شاه می شدند 
و جایگاه اداری و مســئولیت خود را از دست می دادند. نرخ تورم 
از ســال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در ســال ۵۶ که سال پایانی برنامه 
پنجم بود، به حدود ۲۵ درصد رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی 
نیز رو به افول گذاشــت و به تقریبا نصف سال های برنامه چهارم 
و دهــه طالیی پیشــین کاهش یافت تا آنکه از ســال ۱۳۵۵ روند 
افول نرخ رشــد بخش صنعت و کاهشی شدن نرخ رشد آغاز شد. 
آرام آرام نوسان نرخ تورم نیز در کانال ۱۵ تا ۱۶ درصد تثبیت شد و 

همراه با این تغییرات، رشد اشتغال نیز افت کرد.
 انقالب و مصادره اموال سرمایه داران

همه فرازونشــیب های اقتصــادی دوران پهلــوی در نهایت 
با انقالب اســالمی ســال ۵۷ پایــان یافت. از ســال ۵۷ تا ۶۰ را 
می تــوان دوران انقالبی گــری دانســت؛ دورانی که بســیاری از 
اموال ســرمایه داران دوران پهلوی از جمله کارخانه های متعدد 
مصادره شــد و بــه نوعی در این مقطع شــاهدیم که بســیاری 
از ســرمایه ها به ســمت دولتی شــدن حرکت می کنــد. مظاهر 
عدالت خواهی هم در سیســتم حکمرانی ایران حاکم می شود. 
چنــد ماه پس از انقالب، فضای انقالبی، ســرمایه گذاری و تولید 
را متوقف کرد. در آن دوران تــورم افزایش یافت و البته رکودی 
شایان توجه هم مشاهده می شد. تسخیر سفارت آمریکا نیز یکی 
از رخدادهایی بود که در همان ســال ها انجام شد؛ رخدادی که 

باعث بلوکه شدن بسیاری از دارایی های ایران در آمریکا شد.
 جنگ

دهه ۶۰ را شــاید بتوان دهه جنگ 
نامیــد. دولــت در ســال های جنــگ 
درگیر تأمین ارزاق عمومی و رســاندن 
به مردم، جلوگیری  اساســی  کاالهای 
از قحطــی و تأمین نیازهای جنگ بود. 
البته با وجود تمام آن شــرایط سخت 
توانست  موســوی  میرحســین  دولت 
ایران را از قحطی ناشی از جنگ نجات 
دهد و به گواه بســیاری از کارشناسان 
بهترین مدیریت در آن شــرایط از سوی 

دولت موسوی ارائه شد.
 هاشمی و دولت سازندگی

و   ۵۹۸ قطع نامــه  پذیــرش 
متعاقبــش پایــان جنــگ وضعیت 
اقتصــادی ایران را متحــول کرد. در 
ســال ۶۸ و پس از ارتحال رهبر فقید 

انقالب، هاشــمی به ریاست جمهوری رســید. دولت او که دیگر 
درگیر هزینه های جنگ نبود، ســعی کرد نخســتین محور کاری 
خود را توسعه اقتصادی قرار دهد؛ آن هم با سویه راست گرایانه. 
برنامه اول توسعه که دوره زمانی ۶۸ تا ۷۲ را هدف قرار داده بود 
با اصول آزادی اقتصادی شروع شــد، افزایش درآمدهای ارزی، 
گشوده شــدن درهای اســتفاده از وام های خارجی و نگاه مثبت 
هاشــمی و کارگزاران اقتصادی دولت او به سیاست های درهای 
باز به اقتصاد رویکردی تازه از سال ۵۷ به این سو بودند. هاشمی 
تمــام تالش خود را به کار بســت تا ویرانی های ناشــی از جنگ 
را جبران کند. البته سیاســت های اقتصادی هاشــمی آن طور که 
کارشناســان می گویند بــه همه اهداف دولت ســازندگی جامه 
عمل نپوشــاند و در آن مقطع شــاهد بودیم که رشد نقدینگی و 
البته افزایش تورم و متعاقبش تشدید شکاف درآمدی و افزایش 

نابرابری های اقتصادی به بار آمد.
 خاتمی و آرامش اقتصادی

برخالف آنچه بســیاری باور دارند که دولت خاتمی صرفا به 
حوزه توســعه سیاسی توجه داشت اما شاید بتوان گفت اقتصاد 
ایران در دولت او یکی از آرام ترین دوره های خود را طی کرد. در 
دولت اصالحات تورم روندی کاهشــی داشت، رشد اقتصادی در 
سال ۱۳۸۱ به باالترین سطح خود رسید، برنامه تدریجی افزایش 
قیمت حامل های انــرژی گام به گام پیش می رفــت، موفق ترین 
برنامه یکسان ســازی نرخ ارز با عنوان نرخ ارز شــناور اجرا شد و 
در مجموع در دو دولت خاتمی، اقتصاد شرایط بسامانی داشت.

 احمدی نژاد و ازبین بردن سازمان برنامه و تحریم ها
ســال ۸۴ محمــود احمدی نژاد در پی سیاســت نادرســت 
عصــر  آغازگــر  تــا  آمــد  کار  روی  اصالح طلبــان  انتخاباتــی 
نابســامانی های شــدید اقتصادی باشــد. او به ســرعت سازمان 
برنامه و بودجه را منحل کرد تا بــا همین تصمیم نظم اقتصادی 
ایران دچار مشــکل شود. پرونده هســته ای ایران در دوران او در 
مقطع حساســی قرار داشــت و به واســطه رویکردهای افراطی 
دولــت و بی اعتنایی به آنچــه در عرصــه بین المللی می گذرد، 
چندین قطع نامه شــورای امنیت علیه ایران تصویب شد تا جایی 
کــه ایران ذیل بند هفتم منشــور ملل متحد رفت و حتی ســایه 

جنگ نیز بر سر ایران گسترده شد.
 حذف یارانه ها

احمدی نژاد بی توجه به نظرات بســیاری از کارشناســان اقدام 
به حذف ناگهانــی یارانه های پنهان کاالها کرد و به جای آن یارانه 
نقــدی ۴۵هزارتومانی به مردم پرداخت کرد. ادعای دولت آن بود 
که یارانه های پنهان در بخش زیرســاخت ها مصرف می شــود اما 
نه تنها چنین نشــد  بلکه زمینه رانت  گسترده را ایجاد کرد. درواقع 
شیوه حذف یارانه در دولت او هم باعث گرانی شد و هم زیرساختی 
تقویت نشــد و در نهایت برخالف شــعار دولت مبنی بر حمایت از 
فرودســتان، طبقات محــروم، محروم تر و طبقه متوســط هم در 
آســتانه سقوط به طبقه فرودست قرار گرفت. دوره احمدی نژاد را 
می توان نابهنگام ترین دوره اقتصــادی ایران معرفی کرد؛ دوره ای 
کــه درآمد نفت در باالترین حد خود در قرن چهاردهم قرار گرفت 
اما دولت تمام درآمد سرشــار نفتی را خرج مصارف روزمره کرد و 

حتی ریالی در خدمت تولید و زیرساخت به کار نگرفت.
 روحانی و برجام

با پایان دولت احمدی نژاد مهم ترین نیاز کشــور حل مناقشات 
خارجــی به نظر می رســید زیــرا تحریم ها چنان بر مردم فشــار 
آورده بود که جز رفع مشــکالت خارجی راه حلی وجود نداشت. 
اصالح طلبــان از حســن روحانــی حمایت کردند؛ شــخصیتی 
که ســابقه مذاکــرات را هم در کارنامه  داشــت و نگاهی مثبت 
بــه عرصه بین المللی داشــت. دور تازه مذاکرات هســته ای در 
دولت او آغاز شــد و ایران و ۱+۵ ماه هــا به دنبال یافتن راه حلی 
برای حل مناقشات می گشــتند تا آنکه در نهایت در سال ۹۴ و با 
تالش هــای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، ســندی 
موسوم به «برجام» میان ایران و کشورهای روسیه، چین، آمریکا، 
فرانسه، انگلیس و آلمان امضا شد و شورای امنیت متعاقب آن 

تحریم ها را رفع کرد.
 دوره اول دولــت روحانی اقتصاد داخلی باثبات گذشــت و 
در پی انعقاد برجام و آزادشــدن بخشــی از پول های بلوکه شده 
ایــران گشــایش های اقتصادی به ارمغان آمــد. ایران در عرصه 
بین المللــی به راحتی تجارت می کرد و همه چیز مســاعد بود تا 
آنکــه دولت در آمریکا تغییر کرد و دونالد ترامِپ جمهوری خواه 
و البته ضدبرجام روی کار آمد. او سرســختانه با برجام مخالف 
می کرد و در نهایت آمریکا را از این ســند خارج کرد و در پی اش 
ســخت ترین تحریم هــای یک جانبــه را علیه ایــران وضع کرد؛ 
تحریم هایــی کــه البته پای دیگر کشــورها را هم بــه ماجرا باز 
می کــرد؛ به نحوی که ترامــپ می گفت اگر هر کشــوری با ایران 
مبادلــه مالی کند، رنــگ دالر آمریکا را نخواهــد دید. وضعیت 
اقتصادی ایران نامســاعد شد و بار دیگر تورم سر به فلک کشید. 
دولت روحانی هم بعد از این رخدادها عمال تالشــی برای بهبود 
اوضاع داخلی نکرد و روحانی به طور واضح در سال های منتهی 
به پایان کارش، همه چیز را رها کرده بود تا آنکه در آخرین ســال 
قرن چهاردهم دولت ســید ابراهیم رئیسی روی کار آمد؛ دولتی 
اصولگرا که اگرچه نســبت به سیاســت  خارجی دولت روحانی 
انتقاد داشت اما در شرایطی که دیگر ترامپ در آمریکا در قدرت 
نیســت و بایدِن دموکرات رئیس جمهور این کشــور اســت وارد 
مذاکره ای مجدد با کشــورهای طرف برجام شــد به این امید که 
در پی احیای برجام بار دیگر شــرایط اقتصادی کشور در مسیری 

مثبت قرار گیرد.

مهم ترین رخدادهای اقتصادی قرن چهاردهم

از ملی شدن نفت تا حذف یارانه ها

«شرق»
برای سال ۱۴۰۱   

منتشر  می کند
سررسید «عصر حرکت»

برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید
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