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امنیت یا جنگ؛ انتخاب با شماست

رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎرى
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﻰ

 بــا توجه به اینکه زمان کمی تا آغاز دولت دوازدهم مانده
است ،شاید این پرسش ضروری باشد که دولتهای مختلف
پس از انقالب با اقتصاد ایران چه کردند؟ حاصل کارنامه آنها
چیست؟ چه تحلیلی از دولتی که آقای روحانی تحویل گرفت،
در حوزههای مختلف دارید؟
زﻧﻮز :واقعیت این اســت که در دوره اصالحات شکافها تشدید
شــد و جناح اصولگــرا و البته بخشهایی از دســتگاهها به این
نتیجه رســیدند که شــاید عملکرد اصالحطلبها به نفعشــان
نیســت؛ درواقع آنها احســاس خطر کردند .به نظــر میآمد از
نزدیکی بــا دنیای خارج ،آزادی احــزاب و مطبوعات ،بهویژه در
حوزه سیاســی بهشــدت احســاس خطر کردند؛ وگرنه عملکرد
دوره اصالحات بهویژه در برنامه ســوم بســیار درخشــان بود و
در حقیقــت درخشــانتر از هــر دوره دیگری حتــی دوره آقای
رفسنجانی که پس از جنگ کشور را تحویل گرفته بود و عملکرد
موفق همواره مثال زده میشــد؛ چراکــه دوره اصالحات ،دوره
نــادری بود کــه اقتصاد زیــر ظرفیتهای خــودش کار میکرد؛
بخشی از رشد هفتدرصدی آن دوره ناشی از پرکردن شکافها
بــود .این تالشها به انتخابات منتهی شــد که هم در مجلس و
هم برای ریاســتجمهوری ،بــرای اصالحطلبها با محدودیت
بســیار همراه بود و در غیاب نامزدهای اصالحطلب برگزار شد.
بههرحال جناحی با حمایتهای شــورای نگهبان و دیگر ارکان
حاکمیــت و نهادهای عمومــی روی کار آمد .این جناح نه طیف
اصالحطلب از آن خبری داشــت و نه طیف اصولگرای ســنتی.
این جنــاح نوپدید ،بعدها بــا عنوان جبهه پایــداری خودش را
مطرح کرد و سرآمدشــان هم که رئیــس دولت مهرورزی ،آقای
احمدینژاد بود .به محض اینکه آقای احمدینژاد ســر کار آمد
برنامه چهارم را کنار گذاشــت .روشن شد که آنها هیچ برنامهای
در حوزه اصالحات اقتصادی و پیشرفت درازمدت اقتصاد کشور
ندارند؛ بلکه به دنبال کســب آرای عمومی از راه توزیع یارانهها
و تزریق منابع نفتی به اقتصاد با حداکثر توان هســتند .این دوره
به شکل تصادفی با رونق نفتی و درآمد ۷۰۰میلیارددالری منابع
حاصل از فروش نفت همراه شد .همه این منابع بدون برنامه به
اقتصاد تزریق شــد .اقتصاددانان آن زمان به دولت هشدار دادند
که اوضاع بر این منوال مناسب نخواهد بود و باعث اتالف منابع
و ...خواهد شــد؛ ولی رئیس دولت اهمیتی نداد .به خاطر دارم
که اقتصاددانان ،مرا بهعنوان ســخنگو انتخاب کردند و صحبت
مفصلی با آقای احمدینژاد داشــتیم .ایشــان گوشــش به این
صحبتها بدهکار نبود و در اقتصاد رخ داد آنچه نباید میشــد.
در اقتصاد ایران ظلم زیادی شد.
در این دوره برای اینکه دست دولت باز باشد ،سازمان برنامه
را تضعیف کردند و بودجهنویســی را هم کوچک کردند و گفتند
در جیب جا بگیرد .اگر یادتان باشد ،گفتند به  ۳۳دستگاه دولتی
ردیف دادهاند که این خالف قانون بود .دولت احمدینژاد سعی
میکرد با کیسه خودش در شهرستانها پول توزیع کند .بعد هم
طرح هدفمندی یارانهها ،ســهام عدالت ،مسکن مهر و اشتغال
ســریعی که میخواست در ســال یک میلیون شغل ایجاد کند.
بــه این ترتیب درحالیکه اقتصاد ایران به دلیل گســترش تزریق
منابــع نفتی به ســوی بازشــدن میرفت ،دولت هــم تنش در
مناســبات سیاسی را تشــدید و با وجود این وابستگی به اقتصاد
جهانی را بیشــتر میکرد .انتهای این رونــد هم صدور قطعنامه
علیــه ایران بــود .زمانی که آقای روحانی ســر کار آمد دولتی را
تحویل گرفت که خزانهاش تهی بود .بعدها آشــکار شــد دولت
آقای احمدینــژاد  ۷۰۰هزار میلیارد تومــان بدهی به بار آورده
است .نظام بانکی کشور به وضع بسیار بحرانی دچار بود و هنوز
هم هســت .خالصه آنکه نظام مالی ما کــه مبتنی بر بانکداری
اســت دچار بحران بسیار شــدیدی بود که هنوز حتی این دولت
هم برنامه معینی برای آن ندارد .ســن بازنشستگی را کم کردند
و سیاســتهایی دیگــر؛ صندوقهای بازنشســتگی بــا تکالیفی
که مجلس به آنها بار کرده بود ،همه به ســوی ورشکســتگی و
وابســتگی به بودجه دولت سوق داده شــدند .تحریمهای نفتی
تشدید شد و اواخر دوره آقای احمدینژاد تورم در حال باالرفتن
بود و به بیش از  ۴۵درصد رســیده بود؛ نرخ رشد پایین آمده بود
و بــا وجود تحریمها بازار ارز تعادلش را از دســت داد؛ به دلیل
اینکه دیگر انتظار نمیرفت درآمدهای ارزی عاید کشــور شــود.
رابطــه نظام بانکی هم به دلیل تحریمها با نقاط مختلف جهان
خوب نبود .ســرمایهگذاری خارجی در ســطح باالدســتی نفتی
جذب نمیشد و خالصه کشور در تحریم شدیدی قرار گرفته بود.
به همه اینها باید فســاد را اضافه کرد که ابعاد بیســابقهای در
دولت آقای احمدینژاد به خــود گرفت .نمیخواهم بگویم که
در دورههای قبلی فســاد نبود اما در این دولــت تقریبا همهگیر
شــد؛ بهویژه به بهانه دورزدن تحریمها اشــخاصی مانند بابک
زنجانی و دیگران پولهای هنگفتــی از خزانه به جیب زدند که
سرنوشت این پولها هم معلوم نشد کجاست و چه شد و دست
چه کسانی است.
در مجمــوع به گمان من بین همه دولتهای پس از انقالب،

محمودی :یکی از نقدها به آقای روحانی این بود که همه انرژی
خودش را روی حوزه سیاست خارجی گذاشت و شاید کمتر به
مسائل اقتصادی و سیاست داخلی پرداخت.
از منظر اقتصاد سیاسی باور دارم اقتصاد این کشور را نمیتوان
پایدار و ماندگار پیش برد مگر اینکه نظام سیاسی ما بر پایه
احزاب شکل بگیرد

مرور دوباره اقتصاد ایران به بهانه انتخابات ریاست جمهوری  ،۹۶با حضور بهروز هادی زنوز و وحید محمودی

روحانی،وارث اجباری پوپولیسم
احمدی نژاد پایهگذار همین پوپولیسم است که امروز رقبای انتخاباتی در آن رقابت می کنند
ﻣﻬﺘﺎب ﻗﻠﻰزاده

ﻋﮑﺲ :رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﯽ ،ﺷﺮق

دولت یازدهم در شرایطی کشــور را تحویل گرفت که میراث
شوم ناشی از سوءمدیریت دولت پیشین تمامی حوزههای کشور
را تحتتأثیر قرار داده بود.
دولت پاکدستان میلیاردها دالر از درآمد سرشار نفت را -که
از زمان کشــف نفت تــا دولت دهم برابر بود -داشــت و نهتنها
کشور را به اعتال نرساند ،حتی به مهمترین وعده انتخاباتی خود
عمل نکرد و با نفت ۱۲۰دالری ،برخالف شعارهایش لقمهای نان
به سفره مردم ایران اضافه نکرد.
سوءمدیریت دولت پیشین در بهکارگیری این منابع تا به حدی
بود که در زمان شــروع به کار دولت یازدهم ،ذخایر اســتراتژیک
غذایی کشــور در اغلب استانها تنها به اندازه چند روز و حداکثر
تا چند هفته بود.
عالوه بــر این ،کشــور نیز بــه دلیل همــان ســوءمدیریت و
کاغذپارهخواندن قطعنامههای بینالمللی ،ذیل بند هفت منشور
شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته بود و ضمن تشدید
تحریمها ،هر لحظه سایه شوم جنگ را بر سر خود میدید.
دولت یازدهم در این شرایط با درپیشگرفتن سیاست اعتدال
و میانهروی و تفکر عقالنی ،به تشــکیل کابینهای از متخصصان
و مــردان آبدیده در صحنه دفاع مقدس و سیاســت اقدام کرد و
اولویت خــود را رفع تحریمهای بینالمللی قــرار داد که بهجد
اقتصاد کشــور را فلج کرده بود .البته سیاست دولت تنها به رفع
تحریمها محدود نشــد و همزمان با اینکه تیم سیاست خارجی
دولت با توجه به منویات مقام معظم رهبری شــروع به مذاکره
بــا قدرتهای جهانــی ) (۵+۱کرد ،تیم اقتصــادی نیز در داخل
شــروع به آواربرداری از ویرانههای باقیمانده از عملکرد دولت
قبل کرد.
حال در پایان کار دولت یازدهم ،برخی از رأیدهندگان ممکن
اســت از خود و دیگران بپرسند دستاورد دولت یازدهم در حوزه
اقتصاد چه بوده است؟
برای روشنشــدن ذهن این افراد تنها اشــاره بــه چند نکته
کفایت میکند .دولت یازدهم موفق شــد با اتخاذ سیاستهای
علمی و دور از هیجان ،مســئله هســتهای کشــور را بدون هیچ
خشــونتی پایان دهــد و در پی آن اندکاندک رکــود اقتصادی را
در کشــور مهار کند و تورم ۴۵درصدی را به سطوح تکرقمی در
سال  ۱۳۹۵برســاند .مهمتر از همه اینکه اجرای این سیاستها
منجر به برقراری ثبات نسبی اقتصادی در کشور شد .طرح تحول
ســالمت بهجد یکــی از مهمترین برنامههــای اقتصادی دولت
بود که به کاهش شــدید هزینههای درمــان در دهکهای پایین
درآمدی انجامید و شــاخص سالمت کشــور را بهبود داد .ادامه
طرحهــای نیمهتمام مســکن مهر هم از دیگر مــواردی بود که
دولت خــود را ملزم و متعهد به انجــام آن دید و بخش زیادی
از واحدهای نیمهکاره در دولت یازدهم تکمیل و تحویل شد.
ادامه این سیاســتها و برنامهریزیها توسط تیم تدبیر و امید
طی چهار ســال آینده میتواند کشــور را در مسیر تعامل سازنده
با جهان قرار دهد و با جذب ســرمایه خارجی )بهویژه در صنایع
نفت و گاز و بخش گردشگری( رشد اقتصادی پایداری را نصیب
کشــور کند؛ حال آنکه با توجه به شــعارهای رقبای اصولگرای
روحانی  -که بهصراحت امتداد همان سیاســتهای دولتهای
نهم و دهم است.
از دیگــر ســو در بخش اقتصــادی نیز وعدههــای انتخاباتی
رقبــای اصولگرای روحانی مبنــی بر توزیــع بیبرنامه پول بین
مــردم  -که هرگز منبع آن را اعالم نکرده و نمیکنند -بیشــتر به
شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه میماند؛ تا جایی که اعتراض
ریاســت محترم مجلس شورای اسالمی و عقالی کشور را نیز به
همراه داشــته اســت .البته از یاد نبردهایم که سیاست یارانه ۴۵
هزارتومانــی دولت دهم منجر به تورم بیــش از ۴۰درصدی در
ســالهای آتی شد و شــعار حمایت از مستضعفان ،درواقع تنها
به ضرر همین قشــر تمام شــد و با کاهش قــدرت خرید ،آنان را
فقیرتر از قبل کرد .عقال میدانند که پخش پول عالوه بر افزایش
تنپروری و عدم میل به کار ،ســبب رشد شــدید تورم و افزایش
فاصله طبقاتی خواهد شد .درواقع مردم باید بدانند این وعدهها
نهتنهــا به نفع آنها نخواهد بود بلکــه تنها برای خرید رأی آنان
مطرح میشــود و در آینده وضعیــت اقتصادی آنان را بهمراتب
وخیمتر خواهد کرد.
بــا توجه به مــوارد فوق و بــا درنظرداشــتن وضعیت ناامن
منطقه خاورمیانه ،دولت یازدهم توانســته است با بهکارگیری از
تمــام ظرفیتهای داخلی و خارجی ،امنیت کشــور را به طریق
اولی حفظ کند.
این موضوع از جهات عدیده از جمله امنیت عمومی و بهتبع
آن امنیت ســرمایه دارای اهمیت اســت .نگرانی کارشناسان در
شــرایط کنونی و عدم شــرکت مؤثر در انتخابــات ،رویکارآمدن
نامزدهای اصولگرا و اجرای سیاســتهای تنــد و غیرمتعامل با
جهان اســت که کشور را در شرایط ســختی قرار خواهد داد که
چیزی جز انزوای سالهای دولتهای نهم و دهم نیست .نگرانی
 ۱۶۳اقتصاددان برجسته کشــور مبنی بر رویکارآمدن این افراد
خود تأییدی بر این مدعاست.
ایران عزیز ما برای توسعه نیاز به امنیت ،ثبات و سیاستهای
عاقالنــه دارد که به نظر میرســد تیــم دولت یازدهــم آنها را
داراســت و میتواند با پشتوانه تجربیات چهارساله خود در دوره
آینده دستاوردهای بیشتری را به همراه داشته باشد؛ درحالیکه
مدیریت هشتساله اصولگرایان بر اقتصاد کشور چیزی جز رکود،
تــورم ،تحریم ،انزوا و فاصله طبقاتی بیشــتر به همراه نداشــته
اســت .اصولگرایان نشــان دادهاند تنها در شعار پیشرو هستند و
موقع عمل تنها به رفتارهای هیجانی بسنده میکنند.
ما اکنون در برههای تاریخی قرار گرفتهایم؛ ادامه دستاوردهای
پیشین یا خرابکردن دوباره همین دستاوردهای اندک و بازگشت
به عقب .تکتک عقالی کشــور و آنان که بــه منافع ملی ایران
میاندیشــند ،امیدوارند با درایت مردم فهیم ایران و درسگرفتن
از تجربیات یک دهه گذشــته ،مجددا دولــت تدبیر و امید برای
یک دوره چهارســاله دیگر انتخاب شود تا عالوه بر پیمودن مسیر
توسعه ،سیاســتهای خصمانه با جهان بر کشور حاکم نشود و
تهدید جنگ دوباره بر اقتصاد ایران سایه نیندازد.

هیچیک از اقتصاددانان اصولگرا حاضر نشدند در میزگرد »شرق«
حضور داشته باشــند .پس از تماسهای چندباره با اقتصاددانی
مانند »احمد توکلی« ،اســتاد اصولگرای اقتصاد دانشــگاه شهید
بهشــتی» ،الیاس نادران« ،اســتاد اصولگرای اقتصاد دانشــگاه
تهران» ،غالمرضــا مصباحیمقدم« ،نماینده اصولگرای ســابق
مجلس و حتی »محمد خوشچهره« که چهرهای آرامتر اما در نهایت
اصولگرا بین اقتصاددانان دانشــگاه تهــران دارد ،تصمیم بر آن
شد تا میزگرد بدون حضور جناح منتقد دولت برگزار شود .بهروز
هادیزنوز ،استاد بازنشســته اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
و وحید محمودی ،مؤســس و مدیر دپارتمان مدیریت توســعه
دانشگاه میهمانان »شــرق« بودند .این نشست در محل روزنامه
و تنها چند روز پیش از انتخابات دور دوازدهم ریاســتجمهوری
برگزار شــد .به گمان هــر دوي آنها آنچه احمدينــژاد برجاي
گذاشت ویرانهاي بود که روحاني توانست به شکلي منطقي آن را
بازسازي کند .هر دوي آنها معتقد بودند که دانش اندك و نداشتن
پایه کارشناسي در تصمیمگیريهاي دولتي در زمان احمدينژاد
نقش کمتري بازي کرده است .زنوز دراینباره ميگوید» :توطئهای
آگاهانه چیده شــده بود و اصال جهل در آن نبود .بیشترین نقش
را رذالت و تعقیب منافع شــخصی و وطنفروشی بازي میکرد«.
محمودي هم معتقد اســت که دولت اصالحات درخشانترین،
عملکــرد اقتصادي را در همه دولتهاي پــس از انقالب از خود
به نمایش گذاشته اســت .او ميگوید» :رئیس دولت اصالحات
در ایران نظام فکری حزبی را پایهگــذاری کرد و انرژی زیادی را
در این زمینه گذاشــت.از منظر اقتصاد سیاسی باور دارم اقتصاد
این کشــور را نمیتوان پایدار و ماندگار پیش برد مگر اینکه نظام
سیاسی ما بر پایه احزاب شکل بگیرد«.

دولت آقای روحانی در بدترین شــرایط دولت را به دست گرفت.
حتی به اعتراف آقای رفســنجانی ،آقای روحانی زمانی دولت را
به دســت گرفت که بدتر از زمانی بود که من پس از جنگ دولت
را به دســت گرفتم؛ یعنی مخروبهای از دولت احمدینژاد باقی
مانده بود که آقای روحانی تحویل گرفت.
 به نظر میرسد میان بیشــتر اقتصاددانان در مورد آنچه
آقای روحانی تحویل گرفت ،اتفاق نظر وجود دارد .به نظرتان
بدترین بخش اقتصادی که ایشان تحویل گرفت ،کدام بخش
بود؟
ﻣﺤﻤﻮدى :زمانــی آقــای جــواد صالحیاصفهانــی مقالهای
در مجلــه دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه ایلینویــز بــا عنــوان
) inequality and povertyنابرابری و فقر( نوشــته بود؛ ایشان
تحلیل کرده بود دلیل اینکه آقای احمدینژاد ســر کار آمده این
اســت که دولتهای قبل از جمله دولــت اصالحات به مقوله
عدالــت اجتماعی کمتوجه بــوده و بنابراین بیتوجهی به حوزه
عدالــت اجتماعی زمینههای پوپولیســم را فراهم کرده اســت.
بعــد از چندی مــن مقالهای را در همان دانشــگاه تهیه کردم و
بــه چاپ رســاندم .تحلیل کردم که فرضیهای که بر اســاس آن
تحلیلتان را بنا کردهاید زیر سؤال است .فرضیه شما این است که
موج مــردم احمدینژاد را انتخاب کردهاند .درحالیکه میدانید
روی این فرض ابهام بســیاری وجود دارد .در آن مقاله شــواهد
آماری از حوزههای فقر و نابرابری نشــان دادم که روشن میکرد
با وجودی که دولت اصالحات شــعار اقتصادی نداشته ،بهترین
عملکــرد اقتصادی همه ســالهای پس از انقــالب را بر جای
گذاشــته اســت .امروز هم بین همه دولتهای گذشته از جمله
دولت آقای روحانــی بهترین عملکرد اقتصــادی متعلق به دو
دوره اصالحات است .بعدها که دولت آقای احمدینژاد سر کار
آمد ،همه زیرســاختها را به هم ریخت .از منظری که دکتر زنوز
هم به صحبت آقای رفسنجانی اشاره کردند وقتی زیرساختها
به هم بریــزد ،دیگر همه بخشهای اقتصادی متأثر میشــوند؛
همه این شــالودهها و زیرساختها متزلزل شدهاند؛ زلزله بزرگی
آمده و اینها را تخریب کرده است .در حوزه اقتصاد و کشورداری
در مقیاس کلی و توســعه ،باالخره همه اجزای یک سیســتم به
هم مرتبط هســتند و وقتی مجموعهای به این شکل متأثر شود،
همه حوزهها متأثر میشــوند .برای نمونه در حوزههای مربوط
به زیرســاختهای تولید دیده میشــود که در دوره احمدینژاد
از یک سو به نقطهای رسیدهایم که کشور به نرخ رشد اقتصادی
منهای  ۶٫۸درصد و تورم باالی  ۴۵درصد رســیده اســت؛ دیگر
شــاخصهای اقتصادی هم بههمریخته است؛ اما به گمان من
آنچه بیشــتر از هر چیز اگر از ســاحت اقتصادی سیاســی به آن
نگریسته شود ،به هم ریخت ،حوزههای مربوط به رفاه اجتماعی
و انتظاراتی اســت که از این منظر متوجه دولتمردان شد؛ یعنی
پایهگذاری همین پوپولیســمی که امروز در رقابتهای انتخاباتی
شــاهدش هســتیم .رقبای انتخاباتی بین اینکه کدامیک شــعار
پوپولیستی جذابتری بدهند ،با هم رقابت میکنند.
پیشتر هم گفتهام و به ســایه سنگین پوپولیسم در انتخابات
ایران اشــاره کردهام .یکی از مشــکالت دولتی که پس از دولت
پوپولیسم سر کار میآید ،این است که از یک سو سقف انتظارات
باال رفته و از ســوی دیگــر منابع ،ظرفیتها و زیرســاختها از
بین رفته اســت .بنابراین این دولت هرچه کارایی داشــته باشد
بههرحال از نظر پاســخگویی به ســقف انتظارات مردم مشکل
دارد .متأســفانه نهادهایی که باید مســئولیتهای خودشــان را
بهموقع ایفا کنند هم ،خطر این دامنزدن به پوپولیســم را نادیده
گرفتهانــد و بایــد حتما یا مجمع تشــخیص مصلحــت نظام یا
مجلس شورای اسالمی این مسئله را بهعنوان یکی از معضالت
کشــور رســیدگی میکردند و مصوبهای میدادند که کاندیداها
وارد این حوزه نشوند و شــعارهایی خارج از توان و سقف منابع
کشور ندهند .آنها این کار را نکردند؛ هرچند آقای الریجانی اخیرا
این صحبتها را مطرح میکند که بیشتر جنبه ارشادی دارد.
 پــس به گمان شــما عدالت اجتماعی و معیشــت مردم
مهمترین بخشی بوده که در دوره آقای احمدینژاد تحتتأثیر
قرار گرفته است؟
زیرساختها ،انتظارات و جهتگیری که در آن دوره در حوزه
رفاه شــکل گرفته است ،نشان میدهد ایران دقیقا عکس جهت
حرکتی که در دنیا شــکل گرفته ،حرکت کرده است .در جهان از
دهه  ۹۰به بعد با شکلگیری نگاههای مربوط به توسعه انسانی،
دیدگاه توانمندسازی و گذار از دولت رفاه به جامعه رفاهی مبنای
حرکت قــرار گرفت؛ پس با رویکرد درآمدمحور به حل مســائل
رفاه نگریسته نمیشد؛ بلکه براساس توانمندی یا قابلیت به حل
مسائل نگاه میکردند؛ اما در دولت آقای احمدینژاد اتفاقی که
افتاد این بود که با این نگاه پوپولیســم آن درآمدمحوری تشدید
شــد و هر مسئله و معضلی را خواستند با پول حل کنند؛ چه در
شکل یارانه یا شکلهای دیگر.
 یعنی بین اتفاقی که برای بدهیهای دولت ،پول نفت که
روشن نشد چه شــد و تورم و رکود و ...افتاد انتخاب شما این
مورد است؟
اولویتبندی کمی سخت اســت؛ چراکه اینها درهمتنیدهاند.
زمانی که تحریم شــکل گرفت ،همه ظرفیتهــای اقتصادی را
قفل کرد که آثارش در حوزههای کالن و خرد اقتصادي و توسعه
مشــخص شــد .به گمان من از منظر اقتصاد سیاسی و آثاری که
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برای توســعه ملی در آینده دارد ،آن نگاه و پلتفرم سخت است.
آقای روحانی در چهار ســال گذشته همچنان بنا بر همین اجبار
و محدودیتهــا و در برخــی حوزهها همچنــان در زمین آقای
احمدینژاد بازی میکند.
 آقای دکتر زنــوز ،دکتر محمودی معتقدند بهترین عملکرد
در حوزه اقتصــادی بین همه دولتهای گذشــته مربوط به
دولت اصالحات است؛ شما با این گفته موافق هستید؟
ﻣﺤﻤﻮدى :من دوقطبی نکردم؛ گفتم همه دولتها .نمیخواهم
الزاما مقایسهای بین این دو دولت انجام دهم.
زﻧﻮز :دوره نخســت دولت اصالحات اداره کشــور بسیار سخت
بود؛ چون اگر به خاطر داشته باشــید ،درآمدهای نفتی ایران در
سال  ۱۳۷۶بسیار اندک و قیمت نفت در بازار جهانی بسیار پایین
بود .خشکســالی هم مزید بر علت شــده بود .برنامه دوم هم
برنامه ســفتکردن کمربندها بود تــا  ۳۰میلیارد بدهی که زمان
برنامه اول به بار آمده بود ،پرداخته شــود؛ درهمینحال ،کشــور
رشد اقتصادی چندان باالیی نداشــت؛ اما در آن دوره با فضایی
که در مناســبات بینالمللی و آرامشی که در داخل ایجاد کردند،
بهویژه با برنامه سومی که بســیار عاقالنهتر از برنامههای اول و
دوم تنظیم و تدوین شــده بود ،با پایبندی دولت به اجرای برنامه
ســوم و انضباط مالی ،توانستند برنامه سوم را با موفقیت باالیی
اجرا کننــد .اگر از موفقیــت اقتصادی دولت اصالحات ســخن
میگوییم ،اگر عملکرد برنامه پنجســاله را بــا برنامههای دیگر
مقایســه کنیم ،خواهید دیــد بهترین عملکــرد در این دوره بود.
نرخ ارز یکسانسازی شد؛ تورم کاهش پیدا کرد؛ تعداد اشتغالی
که ســاالنه ایجاد شد ،هرگز تکرار نشد ،رشــد اقتصادی به طور
میانگین به حدود شــش درصد رسید و زمانی که دولت به آقای
احمدینژاد تحویل داده شد نه بدهی دولت خیلی سنگین بود؛
نه حســاب ذخیــره ارزی صفر بود و نه تحریمهــای بینالمللی
برقرار شــده بود .در واقع دولت ورشکســته نبود؛ آقای روحانی
در آن دوره مســئول گفتوگوهای بینالمللــی درباره مصالحه
اتمی بودند و تفاهمی با اتحادیه اروپا به عمل آمده بود و سعی
میشد با مدارا این مسائل حل شود.
 اما تــا این حــد زیرســاختهای نهادی آنچــه دولت
اصالحات تحویل گرفته بود ،ویران نشده بود.
زﻧﻮز :آنچه ایشــان تحویل گرفت ماننــد چیزی که آقای روحانی
تحویــل گرفت ،نبود؛ یعنی رشــد اقتصادی منفی به این شــکل
نداشتیم؛ صادرات نفتی کمتر از یک میلیون بشکه در روز نبود. ...
 پس طبیعی بود که دولــت اصالحات بتواند راحتتر کار
کند؟
زﻧﻮز :بله ،اداره اقتصاد تا حدود زیادی ســهلتر از آنچه روحانی
تحویل گرفت ،بود؛ خــب در آن دوره اوال غیراقتصادیها آنقدر
بر امور اقتصادی و دولت تسلط نداشتند؛ ثانیا روابط بینالمللی
با تنشی که آقای روحانی مواجه بود ،مواجه نبود .دستگاه اداری
هم کارآمدتر بود و این همه فســاد وجود نداشــت .بدهیهای
ســنگینی هم بر دوش رئیس دولت اصالحات نیفتاده بود؛ پس
اقتصاد را در وضعیت نســبتا بهتری تحویــل گرفتند اما عایدات
ارزی ایــران قابل مقایســه با دولت آقای روحانــی نبود؛ هرچند
میتوانیم بگوییم رئیس دولت اصالحات در عرصه سیاســی با
مخالفتهای بسیار شدیدی مواجه شد که آقای روحانی مواجه

نشــد یا کمتر مواجه شــد؛ امــا در عرصه اقتصــادی هم ویرانه
تحویــل نگرفت .به این ترتیب عملکــرد دولت آقای روحانی در
حوزههایی که ضعف داشــت ،بیشــتر تحت تأثیر گذشته بود .به
قول بعضی دوستان نهادگرا تحتتأثیر مسیر تعیینشده بود .این
مسیر تعیینشده هم نشان میدهد که دهه  ،۹۰دهه ازدسترفته
اســت .اگر آقای روحانی برای دور دوم ابقا شــود ،باز هم از نظر
اداره کشور و دستیابی به رشد چهار ،پنج درصدی دشوار خواهد
بود .بنابراین صدمهای که به اقتصــاد و جامعه ایران ،به امید و
آرزوها و آمال مردم و اخالق عمومی و ســرمایه عمومی کشــور
زده شــد ،چنان ســنگین بوده که حداقل یک دهه طول میکشد
تا بازســازی شــود .پس از انتخاب آقای روحانی فرصتی شــد تا
با  ۲۰نفــر از اقتصاددانــان نزد رئیس دولــت اصالحات برویم؛
آنچه متذکر شــدم این بود که اگر آقای روحانی در انتهای چهار
ســال نخســت وضعیت اقتصاد ایران را به ســال  ۱۳۹۰برساند،
باید از ایشــان خیلی سپاســگزاری کنیم و میدانیم که هنوز به
شاخصهای آن سال نرسیدهایم.
 بااینحال به شکل مشخص به پرسش من پاسخ ندادید...
.
زﻧﻮز :من هم موافقــم که اگــر کارنامه آقــای روحانی چندان
نمیدرخشد ،ناشی از آنچه اســت که تحویل گرفته بود و وضع
دشواری که با آن دستوپنجه نرم کرد.
ﻣﺤﻤــﻮدى :باید این توضیــح را اضافه کنم که آنچــه اکنون در
موردش بحث میکنیم ،همه کسانی که به فکر فردای ایرانزمین
هســتیم ،متفقالقول هســتیم دولت و شــخص آقای روحانی،
تالشهای زیــادی کردند و خدمات مانــدگاری دارند .برجام کار
ســادهای نبود که تیم آقای روحانی انجــام دادند .اگر صحبتی
داریم ناظر بر این اســت که امیدواریم ایشــان چهار ســال دیگر
برای کارکردن فرصت داشته باشــند و پس از آن است که شاید
بتوان مقایســه منصفانهای از عملکرد ایــن دولت با دولتهای
هشتساله داشت.
 حتی پس از این چهار ســال باز هــم آنچه آقای روحانی
تحویل گرفته ،ویرانه بوده اســت و تغییری در اصل ماجرا رخ
نخواهد داد.
ﻣﺤﻤﻮدى :یکــی از نقدها به آقــای روحانی این بــود که همه
انرژی خودش را روی حوزه سیاســت خارجی گذاشــت و شاید
کمتر به مســائل اقتصادی و سیاســت داخلی پرداخت .از منظر
اقتصاد سیاســی باور دارم اقتصاد این کشــور را نمیتوان پایدار
و مانــدگار پیش برد مگر اینکه نظام سیاســی مــا بر پایه احزاب
شکل بگیرد .هر دولتمردی که میخواهد موفق شود باید پس از
دولت خودش نهادهــای مدنی را به یادگار بگذارد و این نهادها
بتوانند تالشهای دولت را نهادینه کنند و مســتمر ادامه دهند.
رئیس دولت اصالحات در ایران نظام فکری حزبی را پایهگذاری
کرد و انرژی زیادی را در این زمینه گذاشــت .پیشتر هم گفتهام
آقای روحانی باید در این زمینهها اهتمام بیشــتری به خرج دهد
که هر فردی میخواهد در درجات نظام و قدرت باال بیاید و رشد
کند از رهگذر نظام حزبی باشد .امروز هرکسی اعالم کاندیداتوری
میکند و شعارهای قشنگی میدهد .آقای روحانی باید در زمینه
استقرار انجیاوها کار کند.
 در بررسی عملکرد دولت آقای روحانی چقدر میتوان به

دولت حق داد که دســتاوردهایي در این سطح داشته باشد:
یعني آیا ميتوانستند به نتایج بهتری برسند؟
زﻧﻮز :واقعیت این اســت که بزرگترین دســتاورد آقای روحانی
تنشزدایی در مســائل بینالمللی و رسیدن به برنامه برجام بود.
به گمان من پیششــرط هموارکردن مسیر توسعه ایران بود که
آرامشــی را در جامعه ایجاد کرد .ضمنا آقای روحانی تالشی که
در حوزه اقتصاد کرد بیشتر معطوف به این بود که ثبات اقتصادی
را تضمیــن و جامعه را تا حــدودی از رکود خارج کند .ولی نگاه
دولت روحانی این بود که کنترل تورم مهمترین عامل است.
 آیا میتوانستند عملکرد بهتری داشته باشند؟
زﻧﻮز :به دنبال برجام و کنترل نوســانات نــرخ ارز و کاهش نرخ
تورم ،برقراری انضباط نسبی بودجهای و شفافکردن بدهیهای
دولت و ...وضعیت رشــد اقتصادی هم بهبود داشت .منتها دو،
سه مطلب مفقوده برنامه ایشــان است .مطالبی که میتوان بر
آنها نقد وارد کرد .یکی اینکه اساسا مشکالت ساختاری اقتصادی
ایــران نه در اســناد برنامهای به طور جدی و نــه در برنامهها و
اعمــال دولت یا بیانات دولتمردان جای معینی پیدا نکرد؛ یعنی
اقتصاد ما دچار معضالت بسیار پیچیدهای است که تا ساختارها
اصالح نشــود راه رشــد پایدار درازمدت بسته است و بسته باقی
خواهــد مانــد .دولت حتی جســارت طــرح آن مســائل را هم
نکــرد .باالخره تکلیف بخش خصوصی و نهادهای شــبهدولتی
و خصوصیســازی در این اقتصاد چیســت؟ یعنی تعریف نظام
اقتصــادی باید چگونه باشــد؟ واقعیت این اســت کــه به یک
بازتعریف نیاز داریم .این نظام اقتصادی نه اقتصاد سوسیالیستی
و برنامهریزی است و نه اقتصاد سرمایهداری .چیز درهمی است
که اجزای نامتعارفی دارد ۳۰ .درصد اقتصاد ما از نظر اشــتغال
اقتصاد غیررســمی اســت .چه برنامهای داریم کــه اینها را در
اقتصاد رســمی جذب کنیم؟ نهادهایی مانند اوقاف و بنیادها و
نظامیها و ...برای خودشــان بانک دارند ،مؤسسه قرضالحسنه
دارند ،هلدینگ دارند ،فعالیتهای اقتصادی گســترده میکنند،
شفافیت و پاســخگویی نیست و منابع زیادی هم دارند که کسی
مسئول پاسخگویی آنها نیست .سیستم بانکی دچار بیماریهای
مزمن و مهلکی اســت و مشکالت ترازنامهای دارد و هیچ برنامه
روشــنی برای مشــکالت ترازنامهای نظام بانکی وجــود ندارد.
مناســبات بینالمللی به تنشهایی بازمیگردد که دولت ایجاد
نمیکنــد بلکه دیگــران ایجاد و دولت را گرفتــار میکنند .آقای
روحانــی به این موضوعهای ســاختارها و نهادهــا نپرداخته و
سیاست اقتصادیاش کوتاهمدت بوده است .در بخشهایی هم
که به موفقیت رســیدهایم اثر زیادی در معیشت مردم به شکل
اشتغال نداشــته اســت .برای نمونه افزایش تولید نفت که زیر
ظرفیت بوده ،در زندگی مردم تأثیر نداشته است.
نکته دیگــر اینکه من و آقــای دکتر محمودی با پوپولیســم
بهشدت مخالفیم؛ چرا که عوامفریبی است؛ چون پوپولیسم نوعی
کالهبرداری ،دروغگویی و سوءاســتفاده از حسننیت و ضعفها
و مشــکالت مردم اســت اما نکته اینکه هیچ دولتی در کشوری
که بیکاری و فقر گسترده دارد و نابرابری در آن زیاد است بدون
برنامههای اجتماعی روشن نمیتواند ثبات اجتماعی و سازگاری
اجتماعی را مســتقر و تعارضات اجتماعی را کنترل کند .یکی از
تهدیدهای اقتصاد ملی ما این است که این وضع میتواند دوباره

ما را به ســوی پوپولیســم جدیدی بغلتاند و مقبولیت دولتها
را زیر ســؤال ببــرد؛ نتیجه هــم آنکه به آســیبهای اجتماعی
ميانجامــد .دراینباره برنامههایی جز برنامههای التیامبخشــی
ندیــدهام .یعنی همان بحث توانمندســازی و گذر از دولت رفاه.
واقعیت این است که دولت رفاه نمیتواند در جامعهای که پایه
مالیاتی ندارد ،مطرح شود.
 پرســش دقیق من این اســت که آیا آنچه آقای روحانی
تحویل گرفت ،توجیهکننده عملکردش است یا عملکرد خوبی
داشته؟
ﻣﺤﻤﻮدى :در مجموع عملکرد ایشان قابل دفاع است و ما هم از
عملکرد ایشــان حمایت میکنیم و دولت ایشان را برای رسیدن
به اهداف برنامهای که هست یاری میکنیم؛ اما اگر نقد و نظری
هســت ناظر به این است که ایشان بتواند عملکرد بهتری داشته
باشــد واال عملکرد ایشــان مورد تأیید است .اما چند نکته وجود
دارد؛ پیشتــر در یکــی از مصاحبهها عرض کــرده بودم که اگر
برجام امروز تمام شود ،اگر اصالح ساختاری انجام نشود ،توفیق
چندانی در بلندمدت حاصل نخواهد شــد .گفته آقای دکتر زنوز
درســت است .من این بحث را از ســال  ۱۳۸۰تا به حال پیگیری
میکنــم؛ آن زمان بــا آقــای شــریعتمداری در وزارت بازرگانی
همکاری میکردم و گزارشــی را با عنوان »آثار فربهی نهادهای
عمومــی و غیردولتی در اقتصاد ملی« تهیــه کردم .همان زمان
هشدار و با محاســباتی نشان دادم که هرچه نهادها فربه شوند،
چه آثاری بــر اقتصاد به بار خواهــد آورد .این گزارش به هیئت
دولــت رفت و من هم در هیئت دولت ایــن گزارش را به رئیس
دولت اصالحات ارائه دادم و ایشــان هــم حمایت کردند اما کار
پیش نرفــت .امروز میبینیــد که اقتصاد چــه وضعیتی دارد و
جایگاه بخشهای خصوصی و شــبهدولتی کجاســت .به قطع
یکی از نقاط پاشــنه آشیل این دولت همین است که باید اصالح
ساختار انجام دهد و برنامه اصالحات ساختاری خودش را ارائه
دهد .گاهی آقای روحانی مصاحبه میکند و میگوید نمیشــود
همه امکانات اقتصاد ،سیاســت ،رســانه ،قلم و ...دست گروهی
خاص باشــد اما پس از مدتی نخســتین قرارداد نفتی را به ستاد
اجرائی میدهند .اینها باید همه حل شــود و در راستای توسعه
باشــد .زمانی کــه میخواهید کیفیت رشــد را ارزیابی کنید ،باید
به موضوع رشــد هم پرداخت .رشــدی که آقای روحانی ایجاد
کرده) ،هرچند مایل نیستم این حرفها را در این زمان بگویم( اما
کیفیت رشد نهفقط ناظر بر این است که رشد نفتی بوده ،باالخره
در گذار رشــد ،چقدر ســهم بخش خصوصی است ،چقدر سهم
دولتیها و دولت اســت؟ اگر رشــدی ماحصل فعالیتهای این
بخشها باشــد از نظر کمیت توسعه رشد خوبی است اما از نظر
کیفیت توسعه و توسعه اقتصادی ،اگر این رشد حاصل نمیشد،
بهتر بود .چون زیرســاختهایی را بنا میگــذارد که برای آینده
اقتصاد ملی ایران خطرناک هســتند .بنابراین رشــد کیفی نیست
و ضد توسعه است.
نکته دیگری که آقای روحانی به آن ورود نکرد بحث اصالح
بودجه کشــور بود .بله منابع و بودجه کشــور محدود است اما
بازنگری جدید الزم بود که انجام شــود .اگــر به هر دلیلی آقای
روحانــی هم آن اولی و این را صالح ندیده که در این دوره انجام
دهــد ،مطالبه اقتصاددانان و جامعه اســت که ایــن بازنگری را

انجام دهد .به بحثی اشاره کردم با عنوان جمهوریت در بودجه؛
اگــر آقای روحانی ســر کار میآیــد و  ۲۴میلیون نفــر به او رأی
میدهند که ما این تفکر را بــرای اداره امور اتخاذ میکنیم یکی
از مهمترین ابزارهای دولت بودجه است .به محض اینکه ایشان
ســر کار میآید ،یکی ،دو ماه بعد آقــای فتاح را به عنوان رئیس
کمیته امداد تعیین میکنند .بیشــتر بودجههای رفاهی دســت
کمیته امداد اســت .دولت این بودجه را ســهبرابر کرده اســت.
ایــن نقش جمهوریت در بودجه چیســت؟ همچنــان نهادهای
خاصی در حوزههای فرهنگی بودجههــای آنچنانی میگیرند.
یکی از بزرگترین مســائل و مشکالت ما از منظر اقتصاد توسعه
اگر دقت کنیم ،بیتوجهی به نیروی انســانی در کشورمان است.
اتفاقا همه دولتهای گذشــته به این حوزه بیتوجهی کردهاند.
از زمانــی که آقای نجفی از وزارت خارج شــد ،بــه این حوزه از
نظــر مدیریتی و انتخاب مدیران ارشــد و امکانــات بودجهای و
برنامههای توســعهای توجهی نکردهانــد؛ بنابراین این موضوع
یکي از محورهایي است که انتظار میرفت دولت آقای روحانی
به آن بیشتر توجه کند؛ حاال حداقل انتظار داریم در دوره بعد این
توجه را داشته باشند.
 آیا میتوانســتیم از دولت آقای روحانــی انتظار معجزه
داشته باشیم؟
ﻣﺤﻤﻮدى :معجزه نه؛ اما شــاید میتوانســتیم انتظار عملکرد
بهتری داشته باشیم.
 با همه آنچه که از ویرانیهای دولت پیش گفته شــد ،آثار
و نتایجی که از دولت قبل بر جا ماند ،محصول یک ایدئولوژی
خاص بود یا به دلیل نداشــتن دانش و سطحینگری مدیران
این تخریب رخ داد؟
زﻧﻮز :اگر از منظــر اقتصاد سیاســی ببینیم ،هــر گروهی که در
رأس قدرت قرار میگیرد از ســوی افــراد و گروههای ذینفعی
نمایندگی میشــود و ســعی میکند منافع آنها را پیش ببرد .با
آمدن احمدینژاد ســر این کار ،ائتالفی در بخشهایی از کشــور
برای رانــدن اصالحطلبها از قدرت روی داد .ســال  ۱۳۸۳در
کمیتــه اقتصادی شــورای امنیت ملی ،گفتــم بزرگترین تهدید
آنهایی هستند که نباید در سیاست دخالت کنند و میکنند .آقای
نوبخت گفتند این سقف پایین میآید .گفتم اینجا شورای امنیت
ملی است و ما هم امنیت داریم.
نیــاز مــردم و فقر و بیکاری آنها بســتری شــد تــا مردم به
شــعارهای پوپولیســتی گرایش پیــدا کنند؛ اما کســانی که این
شعارها را تعقیب میکردند ،دنبال منافع دیگری بودند؛ بنابراین
نمیشــود تنها به جهل نســبت داد .به منافع گروههای خاصی
میتوان نسبت داد .عدهای شرکت سهامی درست کردند ،بهویژه
در دوره دوم آقای احمدینژاد .ســهم تودهها یارانه بود .ســهم
بقیه ۷۰ ،ردیف بودجهای بود که در بودجه اســت و اعتباراتش
هم روشن است.
 بهنظرتــان چقدر از این روند زاییــده ایدئولوژی حاکم بر
اصولگرایان بود؟
ﻣﺤﻤﻮدى :آقای احمدینژاد خودش را اصولگرا نمیداند.
 االن نمیدانــد؛ امــا زمانی که رئیسجمهــور بود ،تحت
حمایت مستقیم اصولگرایان بود.
ﻣﺤﻤﻮدى :نقــش ایدئولــوژی را در حکمرانی قبــول دارم؛ اما
معتقدم آنچه اتفاق افتاد ،بار ایدئولوژیک کمتری داشت .زمانی
که فردی را که اندازه یک جایگاه نیســت و توان جایگاه را ندارد،
به قدرت میرسد ،باید انتظار داشته باشیم که کانونهای قدرت
آن را مدیریت کند .آن کانونها هم کســانی هســتند که ایشان را
پشــتیبانی کردند و به قدرت رســاندند و بالطبع ســهم و بهره و
درخواست خودشان را دارند.
 آیا میتوانیم بگوییــم آنچه آقای روحانی تحویل گرفت،
نتیجه عملکرد »اصولگرایان« بود؟
ﻣﺤﻤﻮدى :نتیجه عملکرد نه ،نتیجه »خواست« اصولگرایان بود.
اصولگراها در دو دوره نخســتوزیری آقای میرحســین موسوی
حضور داشــتند و دنبال این بودند که نخســتوزیری را بگیرند؛
حتــی آقای میرســلیم و والیتی هم کاندیدای آن پســت بودند.
بعدتــر هم که رئیس دولت اصالحات آمــد ،اصولگرایان قدرت
را ســهم خودشــان میدانســتند که این بار دولت را به دســت
بگیرنــد .به طور طبیعی دنبال کســی بودند که بتواند توده را به
ســمت خودش بکشــاند .در بحثهایی که بین خودشان بود ،با
آقای قالیباف به جمعبندی رســیده بودند که ایشــان کاندیدای
اصولگراهــا باشــد و انتخابات را ببرد .وســط انتخابــات بنا به
مســائلی ،گروه اصلی و کانون قدرت اصولگرایان خودش را کنار
کشید و پشت ســر آقای احمدینژاد ایســتاد .اصولگراها ایشان
را انتخاب کردند .اصولگراها تقریبا دولت را به شــرکت سهامی
تبدیل کردند و هرکس از منابع گرفته تا مســئولیت ،یک گوشه را
گرفتند .در یکی از مناظرهها هم اشــاره شده بود در هیچ دورهای
اصولگراها دولت را در دست نداشتند.
 زمان آقای هاشــمی ،همــه ایشــان را در جبهه مخالف
میدیدنــد و ایــن بحث کــه از اصولگرایــی و اصالحطلبی
مطرح میشــود ،متأخر اســت .آیا میتوانیم بگوییم اقتصاد
اصالحطلبی یا اصولگرایی به وجود آمد؟ یعنی اصالحطلبها
و اصولگراهــای مــا تئوریســینهای خاصی دارنــد یا فقط
شعارهایشان در رونما متفاوت است؟
ﻣﺤﻤــﻮدى :خیلــی نمیتوانیم از منظــر کلی بگوییــم اقتصاد
زنوز :نیاز مردم و فقر و بیکاری آنها بستری شد تا مردم به
شعارهای پوپولیستی گرایش پیدا کنند؛ اما کسانی که این
شعارها را تعقیب میکردند ،دنبال منافع دیگری بودند؛
بنابراین نمیشود تنها به جهل نسبت داد .به منافع گروههای
خاصی میتوان نسبت داد .عدهای شرکت سهامی درست
کردند ،بهویژه در دوره دوم آقای احمدینژاد

اصالحطلبی یا اصولگرایی؛ اما آنچه انتظار اســت ،این است که
با حاکمیت جریان اصالحطلبی ،نگاه جریان اصالحطلبی شــاید
در مقاطــع مختلف تغییر کرده اســت .اصالحطلبــی از زمانی
بهعنوان یک جریان سیاســی از جریان اصولگرایی جدا شد و آن
زمانی بود که جامعه روحانیت مبارز به عنوان جریان سیاســی-
مذهبی شــکل گرفت و جلوتر کــه آمد ،به جریــان دوم خرداد
رســید که نقطه اوجــش بود .در دولتهای زمــان جنگ اصوال
اصالحطلبها همــان موقع حاکم بودند ولی نگاه آنها بیشــتر
دولتی بود و چپ بودند .کمکم آقای رفسنجانی بحث سازندگی
و سیاســتهای تعدیل اقتصادی را اجرا کردند .پس از آن رئیس
دولت اصالحات وقتی به قدرت رسیدند ،با توجه به نگاه سیاسی
که داشــتند و در حوزه سیاســت معتقد به آزادی بودند ،به این
جمعبندی رسیدند که همین نگاه در حوزه اقتصاد هم باید جاری
باشــد؛ بنابراین آزادی اقتصادی هم بر پایه شکلگیری حاکمیت
بازار اســت .بههمیندلیل حتی آقای نیلی و سایر دوستان را هم
نگه داشــتند .در تدوین برنامه ســوم تالش کردند این برنامه را
طوری تدوین کنند که جهت اقتصاد بازار را داشته باشد و بتواند
بر این مبنا جلو برود .منتها در برنامه چهارم این را تکمیل کردند.
یکی از کاملترین برنامههای توسعه که هیچگاه اجرا نشد ،برنامه
چهارم توســعه بود .اگرچه اعالم نکردند؛ امــا به نظر من آنجا
بود که رئیس دولت اصالحات نگاه توســعه انسانی را بر برنامه
حاکم کرد؛ ولو اینکه شعارش را نداد .به تکتک اعضا و برنامهها
در حوزههای رفاه و سیاســتگذاری دقت کنید؛ سعی کردند این
دیدگاهها و جایگاه منزلت انســانی را در نظر بگیرند .نمیتوانیم
بگوییم اقتصــاد اصولگرایی و اصالحطلبی؛ اما از نظر روند نگاه
سیاسی ،تفاوت نگاه حکمرانی در حوزه اقتصادی مشهود است.
 چرا دیده میشــود که شــعارهای اصولگراها از معیشت
و فقر و رفاه اســت؛ اما در عمل خیلی لیبــرال رفتار میکنند.
در دولــت آقای احمدینژاد هم هدفمنــدی یارانهها یکی از
لیبرالترین سیاستهایی بود که اجرا شد.
ﻣﺤﻤﻮدى :همانطور که در تحلیل دکتر زنوز شــنیدید ،اتفاقاتی
که از ابتدای انقالب افتاده ،محصول آزمون و خطا بوده اســت؛
همانطور که جناح اصالحطلب پوســتاندازی کرده و به اینجا
رسیده اســت اصولگرایان همه پوســتاندازي کردهاند؛ هرچند
شــاید قدری تأخیر در پوستاندازی جناح اصولگرا درباره تحول
نسبت به مقتضیات زمان میبینیم .نکته بعدی اینکه اصولگراها
پس از انتخــاب رئیس دولت اصالحات و آقــای احمدینژاد و
انتخابات اخیر مجلس ،جمعبندیشــان به اینجا رســیده که اگر
میخواهند در قدرت بوده و حضور داشــته باشــند ،باید بتوانند
بــا مردم ارتباط برقرار کنند .پس شــعارهایی کــه در حوزههای
اقتصادی مطرح میکردند و کانونهای قدرتی که اقتصاد سنتی
اصولگرایی به آن نگاه میکردند ،گروههای کانونیشان گروههای
قدرت بازار و ســرمایهدارها بود .آقای عســگراوالدی و دیگران،
اینها منشــأ قدرت خودشــان را از بازار میگرفتند .بعد که پیش
آمدند ،دیدند اگر میخواهند رأی بیاورند ،باید شــعارهایی بدهند
و سیاســتهایی را اعالم کنند که مردم خوششان بیاید .داستان
پوپولیســم احمدینژاد آنها را هم دنبال خودش کشــاند و آنها
هم دنبالهرو این حرکت هستند .بههمیندلیل این رویه خطرناکی
است که همه این شعارها را میدهند و مسابقه پوپولیسم شکل
گرفته اســت .اصولگرایان هم به این جمعبندی رســیدهاند که
اگــر میخواهند با اصالحطلبها رقابت کننــد ،باید حرف توده
مردم را بزنند و تودهای برخورد کنند .آنها هم این شــعارها را در
رقابتهای انتخاباتی خودشان میگویند.
 دوبرابرکــردن درآمــد ،ایجــاد پنــج میلیون شــغل،
سهبرابرکردن یارانهها و  ۲۵۰هزار تومان کارانهدادن به افراد
بیکار را میتوان در همین مجموعه تفســیر کرد؟ این شعارها
چقدر میتواند پایه علمی داشته باشد؟
ﻣﺤﻤﻮدى :قطعا هیچ پایه علمی و نظری برای این سیاســتها
نمیبینم؛ اگرچه اقتصاد ما به شــکل بالقوه این ظرفیت را دارد.
حتی مرحوم عظیمی هم محاسباتی در زمینه اقتصاد ملی انجام
داده بــود و تحلیلش این بود که اگــر بتوانیم وضعیت بالقوه را
بــه بالفعل تبدیل کــرده و از ظرفیتهای تاریخیمان اســتفاده
کنیــم ،حتی توان اینکه درآمد ســرانهمان را بــه حدود  ۲۴هزار
دالر برســانیم نیز وجود دارد؛ اما وقتــی در دورهای تاریخی نگاه
میکنیم و شرایطی که االن مواجه هستیم و کسانی که این شعار
را میدهنــد ،اگر بخواهیم درآمد ســرانه یا  GDPیا  GNPرا پنج
برابر کنیم و پنج میلیون شــغل ایجاد کنیــم ،این کار چطور باید
انجام شــود؟ دولت آقــای روحانی با وجود اینکــه روی برجام
خیلی تالش کرد؛ اما نتوانســت ثمره برجام را بچیند و آن جذب
سرمایهگذاری خارجی است .اگر کشور این توانایی را داشته باشد
که بتواند اینجا را به یک جزیره امن تبدیل کند تا ســرمایهگذاران
هجــوم بیاورند ،باید یکســری تصمیمات ســخت بگیرد .آقای
قالیبــاف که این شــعار را میدهــد ،با چه چارچــوب فکری و
پشــتوانهاي میخواهد این کار را انجام دهد؟ با نظام سیاســی
و ســرهنگی؟ بــا ظرفیتهــای گازانبری؟ در ســوئیس مذاکره
میکردم .بــه من میگفتند تو میگویی در ایران ســرمایهگذاری
کن .فرض کن من به ایران میآیم و به هتل میروم و کسی شبانه
من را میبرد .شــما چه میکنید؟ ماهاتیــر محمد ظرفیتهایی
را ایجاد کــرد و حرکت اصالحی جدیای انجــام داد که بتواند
زیرســاختهایی را ایجاد کنــد و در دورهای بلندمدت این کار را
انجام دهد .االن منابع ما محدود اســت .بــا پول نفت یا مالیات
میخواهیــم این کار را انجام دهیم؟ بهــرهوری ملی را افزایش
دهیــم؟ از اول انقالب تاکنون بهرهوری ســرمایه یا منفی بوده یا
نزدیک به صفر است؛ معنایش این است که مشکل این مملکت
پول نیست؛ مشکل ساماندهی و مدیریت و ظرفیت نیروی انسانی
و زیرســاختی است .تا این تحول ایجاد نشــود ،نمیتوانید کاری
کنید .این شــعارها غیر از مردمفریبی و پوپولیسم و دروغ ،چیزی
نیست .ســقف انتظار از آقای روحانی این اســت که بتواند رشد
اقتصادی پایدار پنج ،شــشدرصدی را در چهار سال آتی فراهم
کند و خارج از این ظرفیت نمیتوانیم داشته باشیم .توجه داشته
باشید که ما مردمی هســتیم که حافظه تاریخی ضعیفی داریم.
رئیسجمهــور در مملکت چه ابــزاری در اختیار دارد که بتواند
این کارها را انجام دهد؟ اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ کدام دستش
اســت که این قولهــا را میدهد .چرا واقعــا صداقت به خرج
نمیدهنــد که بگویند در حد اختیــار خودمان صحبت میکنیم.
انتظار ما از هر دولتی که سر کار خواهد آمد ،این است که بودجه
را ســازماندهی کند .همین بودجه درست تخصیص داده شود،
اصالحات ســاختاری را در حدی که در تــوان دارد ،انجام دهد.
سیاســتهای خاصی برای مهمترین مشــکل کشور که بیکاری
است ،داشته باشــد .باالخره باید چارچوب پارادایم فکریشان را
مشــخص کنند که براســاس چه پارادایمی میخواهند کشور را
اداره کنند؟
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ﯾﺎدداﺷﺖ

رأیندادن یعنی رأی به تحریم
ﺳﻌﯿﺪه ﺷﻔﯿﻌﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدى
کمکــم که به روزهــای پایانی تبلیغات نامزدهــای دوازدهمین
دوره ریاستجمهوری نزدیک میشــویم ،سیل تهمتها ،هجمهها
و بیاخالقیهــا از همه ســو علیه دولــت تدبیر و امیــد و کارنامه
چهارسالهاش روزبهروز شــدت میگیرد .زمان که میگذرد دلهره و
امید لحظهبهلحظه در قلوب مردم و ســتادهای بنفش جای عوض
میکننــد .همه نگرانند؛ نگران رقیب و فریبکاریاش .تنها چند روز
دیگر سرنوشــت کشــور برای یک دوره چهارســاله و حتی دورهای
طوالنیتر مشخص خواهد شد.
اکنــون در بزنــگاه دو گرایش تاریخــی قرار گرفتهایــم که بارها
طــی این روزهــا در بیان و اذهان تکرار شــدهاند .برخــی میگویند
دولت یازدهم به جز حل پرونده هســتهای و کنترل تورم دســتاورد
دیگری نداشــته اســت اما اقتصاد ،علم تخصیــص منابع محدود
اســت بــه خواســتههای نامحــدود بشــر .نمیتــوان همهچیز را
همیشه داشــت و گاه باید از برخی خواستهها برای بهدستآوردن
خواســتهای دیگر صرفنظر کرد .اگر به انتخابــات هم از این جنبه
نگاه کنیم ،ممکن اســت از نظر برخی از مــا دولت روحانی تمامی
خصوصیــات یــک دولت ایــدهآل و کارآمد و مصلح را دارا نباشــد
اما درســت این اســت که نسبی بیندیشــیم .آیا شــرایط اقتصادی
چهار ســال گذشــته با هشــت ســال دولت اصولگرایان یکســان
و بدون تغییر بوده است؟
روزهای ســیاه و تلــخ  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱را به یــاد بیاورید .در اوج
تحریمها قیمــت ارز لحظهبهلحظه اوج میگرفــت و به این بهانه
قیمت ســایر کاالها هم روزبهروز نوســان داشت .هر لحظه جوانان
نخبه بیشــتری برای دانشــگاههای اروپایی و آمریکایی درخواست
میفرستادند .مردم داراییهایشــان را به دالر تبدیل میکردند و در
کنــج خانهها به امید حفظ ارزش نگه میداشــتند .نفتمان ماهها
روی دریا میماند و مشــتری نداشــت .صفهای جلوی صرافیها
را به خاطر دارید؟ صفهای جلوی فروشــگاههای بزرگ را چطور؟
کداممــان از تــرس تحریمهای غذایی و دارویــی مایحتاج چند ماه
غــذا و دارو را در خانههــا انبار نکــرده بودیم؟ از یــاد نمیبریم در
همان زمان رئیسجمهور وقت کشــور تحریمها را کاغذپاره خواند.
جهانیــان ایران را تهدید هســتهای قلمداد کردنــد و حتی جهان از
فروش اقالم دارویــی به ایران خودداری کرد .بیماران ســرطانی را
خاطرتان هست؟ تهدیدهای کشورهای ذرهبینی همسایه را چطور؟
رجزخوانیهایشان؟ از شما میپرسم :آیا طی چهار سال گذشته این
شــرایط را دوباره تجربه کردهایم؟ حتی تصورش هم برایمان دور از
ذهن شده است.
حال میتوانیم دوبــاره با رأیندادن ،کاغذپارههای تحریم مجدد
را انتخاب کنیم ،قطعنامههای مکرر سازمان ملل و شورای امنیتش،
نــرخ ارز چندبرابری یا شــاید مثل عراق برنامه نفــت در برابر غذا و
خدایناکرده جنگ تحمیلی دیگر .حتما این روزها بارها شنیدهاید که
با رأیندادن درواقع به اصولگرایان رأی دادهاید .این تنها یک شــعار
نیســت ،حقیقت اســت .با قهرکردن از صندوق آرا ،به تندروها رأی
میدهید .به آنان که برخالف نامشــان نهتنها به هیچ اصولی پایبند
نیســتند بلکه با شــعارهای تند و هیجانی کشور را به ورطه سقوط
دوباره خواهند کشانید.
حــال انتخــاب با ماســت .میتوانیم بــه آنان کــه تحریمها را
فرصــت میدانند میدان بدهیم تا بتازند و دوبــاره این دور باطل را
برای مردم و کشــور ایجاد کنند یا میتوانیم بــه عقال رأی بدهیم و
گفتوگوی ســازنده با جهان را انتخاب کنیم .ثبات و رشد اقتصادی
هرچنــد اندک اما پایدار را برگزینیم و به آینــده فرزندانمان امیدوار
باشــیم یا به وعدههای عوامفریبانه کســانی دل ببندیم که کارنامه
هشتساله مدیریت همفکرانشان نشان داده است بیشترین ضرر را
به آسیبپذیرترین اقشار کشــور میرسانند .به آنان که در مناظرهها
مردم را بارها »بدبخت« و »بیچاره« نامیدند و حاال برای جذب رأی به
جای سیبزمینی احمدینژادی ،نبات و پارچه سبز پخش میکنند و
یارانه  ۱۵۰و  ۲۵۰هزارتومانی وعده میدهند .برخالف تصور عموم،
اینبار انتخاب بین بد و بدتر نیست .بین تورم ۴۵درصدی و تکرقمی
است ،بین رشد منفی هفت درصد اقتصادی با رشد مثبت دو درصد،
بیــن تولید نفت  ۸۰۰هزاربشــکهای و چهار میلیون بشــکهای ،بین
بنزین هزار و ســه هزارتومانی ،بین رکود و رونق ،بین ثبات اقتصادی
و احتمال جنگ ،بین تحجر و تعقل.
در شرایط حساس کنونی باید یکبار دیگر به روحانی و کابینهاش
فرصت بدهیم تا مســیر ناهمواری را که طی چهار ســال گذشته به
دشــواری هموار کردهاند ،این بار با درایت بیشتر ادامه دهند .ضمن
اینکــه باید در نظر داشــته باشــیم محدودیتهــای قانونی گاه به
رئیسجمهور و دســتگاه اجرائی فرصت تغییرات در برخی حوزهها
را نمیدهند .به او رأی بدهیم اما از او توقع معجزه نداشــته باشیم.
نه روحانی و نه هیچ رئیس اجرائــی دیگری ،چراغ جادو در اختیار
ندارد .انتظار نداشــته باشــیم طی چهار ســال پــس از آواربرداری
ویرانههــای دولت قبل ،آنهــا را به کاخ تبدیل کند .انتظار نداشــته
باشــیم به ما اعانه بدهد و ما به شــوق دریافت آن ،پایان هر ماه به
انتظار بنشینیم .ما برای ساختن ایران به کار و تالش مستمر بیش از
همه نیازمندیم .درنهایت باید همگی عطای یارانههای پوپولیســتی
را به لقایش ببخشیم و در عوض از دولت مطالبه شغل پایدار داشته
باشــیم ،مطالبه فضای باز نقد ،مطالبه ارائه کارنامه مستمر به افکار
عمومی و بیش از همه مطالبه شفافیت.
اغلب عقالی سیاســی و اقتصادی میداننــد و توصیه میکنند
»اصالحات گامبهگام« تنها راه برونرفت کشــور از مشکالت کنونی
اســت و تنها ابزار آن صنــدوق رأی .بههوش باشــیم دولت آینده
قرار اســت ما را تا ابتــدای  ۱۴۰۰همراهی کند ،ابتــدای قرنی دیگر.
ایران در آســتانه قرنی دیگر باید رو به جلو باشــد نــه رو به عقب.
مــا پس از چهار ســال آرامــش ،امــروز امیدواریم به آینــده .رأی
میدهیم و عقالنیــت را در قبال عوامفریبــی و جهل برمیگزینیم.
ما تنها برای امروزمــان رأی نمیدهیم ،برای نســل آینده ،فرزندان
و نوههایمــان هم انتخاب میکنیــم .برای بیمارانی کــه در دوران
تحریم داروهایشــان را بــا چند برابر قیمت تهیــه میکردند و حاال
امیدوارنــد به بهبــودی .برای کارگرانــی که با تحریــم و تعطیلی
کارخانههایشان بیکار شــدند و حاال حداقل دستمزدی دارند .برای
زنــان و مردانی کــه امید دارند اگر کشورشــان مکانی برای صلح و
آرامش باشد دوباره به آن بازمیگردند .انتخاب با ماست .ما در قبال
همه این افراد مسئولیم.

