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گرانی ۱۳۰۰ درصدی دالر در دولت ها شمی 
شکل گیری طبقه مدیران "  قدرت " و "  ثروت"  در دولت رفسنجانی
دولت هاشمی آن گونه که بود
دولت مطلوب    هاشمی رفسنجانی  چـه دولتـی اسـت؟
ریاست جمهور چه  احتیاجی  به تبریک سفرها دارند؟

نامزدی در 79 سالگی

                دیباچه
آمیرزا علی هاشــمی بهرمانــی و ماه بی بی صفریان شــاید هیچگاه 
فکــر نمی کردنــد که یکــی از 9 فرزندشــان بتوانند مســیر طوالنی ، پر 
فراز و نشــیب و ســنگالخی ای را از روســتای بهرمــان و خیابان های 

کی اش تا تهران و خیابان های آسفالتش طی کند. خا
55 ســال، عمر کمی نیســت که آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی از سر 
گذرانید تا رئیس مجلس،  نماینده امام خمینی )ره( در شورای عالی 
دفاع و جانشــین فرمانــده کل قوا در ماه های پایانــی جنگ ایران و 
عراق و.... و پس از آن، 8 سال سکان دار صحنه سیاسی کشور شود.

8 سالی که  فراز و فرودهایی برای روحانی کرمانی میان سال آن روزها 
بــه همراه داشــت؛ ســردرگمی تک نرخی کــردن قیمــت دالر، اجرای 
طرح تعدیل و پس از آن تثبیت، اعتراضات اجتماعی در اسالمشهر، 
مشهد و... مشت کوچکی از خروار وضعیت آن روزهاست؛ وضعیتی 
که پس از پایان دوره ریاست جمهوری ، هاشمی را برای سال هایی 

دراز به حاشیه برد.
کام برخی دوســتان  تجربــه 8 ســال ریاســت جمهــوری و تــالش نــا
آیــت اهلل بــرای مادام العمر کردن ریاســت جمهوری، او را بــار دیگر در 
ســال 84 به عرصه کشــاند و این بار "عالیجناب سرخپوش" دوران 
اصالحات با " HASHEMI 2005" به میدان آمد ولی این بار او با 7 

میلیون رای کمتر، بازنده انتخابات ریاست جمهوری شد.
شــیخ سیاســتمدار آن روزهــا، ایــن روزهــا بار دیگر ســودای پاســتور 
کــرده اســت. امروز هاشــمی در 80 ســالگی برای چهارمیــن بار پا به 
عرصه انتخابات ریاســت جمهوری گذاشــته اســت. اینکه چرا او به 
میدان آمده، شاید هنوز کاماًل معلوم نباشد ولی از برایند سخنانش 
همچــون اینکــه "شــرایط امــروز همچــون ســال های پــس از جنگ 
است"، می توان دریافت که او می خواهد بگوید که همچو منی باید 

باشد تا کشور را از این ورطه نجات دهد.
او بارها و بارها وضعیت امروز کشور را به ماه های منتهی به روی کار 
آمدنش در دولت سازندگی تشبیه کرده و وعده می دهد که کشور 

را به روزهای ریاستش بر دولت باز خواهد گرداند.
امــا آیــا واقعــا وضعیــت کنونــی شــباهتی بــا وضعیــت قبــل از دولــت 
هاشمی رفســنجانی دارد؟ آیا عملکرد دولت ســازندگی به گونه ای 
بــوده که مدینه فاضله ای از آن دوران در خاطره مردم باقی بگذارد 
تــا رفرنس هــای امروز آیــت اهلل به دولــت دیروزش مورد قبــول مردم 
واقع شود؟ آیا دولت هاشمی آنگونه که وی می گوید، بهترین دولت 
تاریــخ انقــالب اســالمی ایران اســت؟ آیا مردم هم هماننــد آیت اهلل 

می اندیشند؟
پاسخ این سؤاالت را در پرونده ویژه خبرگزاری تسنیم بخوانید.
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خبرگزاری تسنیم

قانون شکنی از دولت سازندگی شروع شد

شکل گیری طبقه مدیران "قدرت" 
و " ثروت" در دولت رفسنجانی

جواد منصوری 
گرفتن اصول انقالب", "آغاز قانون شــکنی و بی بندوباری",  نادیــده 
"فضای بسته نقد به دولت", "تالش برای حذف رقبا"، "شکل گیری 
که جواد  طبقه مدیران قدرت و ثروت" و... ازجمله مواردی اســت 
کشــورمان می گوید در دولت هاشــمی  منصــوری دیپلمات ســابق 

رفسنجانی اتفاق افتاده است.
کــه امــروز مســئول معاونــت اطالع رســانی مرکز اســناد انقالب  بــا او 

گفت وگو نشستیم تا  اســالمی اســت، به 
نظــرش را درخصــوص دولــت هاشــمی 

رفسنجانی جویا شویم.

کنید   بــه عنــوان ســؤال اول, لطــف 
کشور در دوران  درباره فضای سیاسی 
رفســنجانی  هاشــمی  آقــای   دولــت 
گفته  می شــود از ســوی  توضیح دهید! 
دولــت آقــای هاشــمی برخوردهایی با 
برخــی  و  منتقــد  روزنامه هــای 
اســت؛  گرفتــه  روزنامه نــگاران صــورت 
کتــاب   آقــای محســن رضایــی هــم در 
"رویارویــی ســوم و جهــاد اقتصــادی" 
ســازندگی  دولــت  در  کــه  می نویســد 
فضای نقد و انتقاد کاماًل بسته بود. آیا 
فضــا به این صــورت بود یا اینکه شــما 

نظر دیگری دارید!
بعــد از پایــان جنــگ طبیعتــا مهم ترین 

مسئله کشور، مسئله سازندگی بود، از این رو انتخاب آقای هاشمی 
رفسنجانی با این تصور انجام گرفت که ایشان با امور کشور آشنایی 
دارند و همچنین شــخصیت آقای هاشمی برای نیروهای مختلف 
محوری بود. از ســوی دیگر نیز آقای هاشــمی رفســنجانی بر قوای 

کافــی  کشــور از جملــه قضائیــه، مقننــه و مجریــه تســلط  مختلــف 
داشــتند، بنابرایــن می توانســتند یــک رئیس جمهــور موفقی برای 

سازندگی کشور باشند.
گرفتند، طبعا  که مسئولیت دولت را بر عهده  آقای هاشــمی زمانی 
گونه ای  کرد و این تغییر به  دیدگاه هایشان نسبت به گذشته تغییر 
که از متن سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در دهه 60 با دهه  بود 

کرد. 70 این تفاوت را می توان احساس 
که  دلیــل اصلــی ایــن تفــاوت ایــن بــود 
عده ای اطراف آقای هاشمی رفسنجانی 
و  شــدند  جمــع  مختلــف  عناویــن  بــه 
کّمــی فکــر می کردنــد.  صرفــا بــه توســعه 
کامل با  کــه تقریبــا بــه طــور  توســعه ای 
مدل غربی بود. به این دلیل بسیاری از 
واقعیت های جامعه و بسیاری از اصول 
انقالب را نادیده گرفتند، البته متاسفانه 
این روش ها بعدها هم ادامه پیدا کرد و 

کشور خسارت های سنگینی خورد.
گر قرار اســت در  گفتند ا از جملــه اینکــه 
کامال  کشــور ســازندگی شــود، دولت باید 
از لحاظ فکری آزاد باشــد و لذا رسانه ها 
کشور  و اشخاص باید نسبت به مسائل 
یــا اظهارنظــری نکنند و یــا باید عملکرد 
گــر در هر زمینه  کنند و ا دولــت را تاییــد 
اعتراضــی بــه عملکــرد دولــت دارنــد، به 
که هیچ  گونــه ای  صــورت خصوصی بــه 

انعکاس عمومی نداشته باشد، اطالع دهند.
کار  کــه دســتگاه های اجرایی  گــر قرار باشــد  گفتنــد ا از طــرف دیگــر 
خودشــان را انجــام دهند، باید آزادی عمل داشــته باشــند و برای 
اینکه آزادی عمل داشته باشند، طبیعتا قوه قضائیه باید مقداری 

نسبت به دستگاه های اجرایی کشور بی تفاوت باشد و لذا در دوره 
ســازندگی عمــاًل قــوه قضائیه نســبت به دولــت تعطیل بــود. از این 
که بعدًا  گرفتنــد  رو، در دوره ســازندگی مجموعــه ای از افــراد شــکل 
که در واقع "دولت در  گونه ای  مدیران "ثروت" و "قدرت" شدند، به 
ســایه" را تشــکیل دادند و آن دولت در ســایه همچنان ادامه دارد. 

دولت ثروتمندان.
دولتی که شما امروز شاهد هستید، قریب به 60 هزار میلیارد تومان 
کشــور بدهکار هســتند و هیــچ کاری نمی کننــد، زیرا  بــه بانک هــای 
گر قرار باشد اقتصاد  اینگونه به مقامات و قوای کشور القا کردند که ا
که ما می خواهیم،  کاری  کشــور در شــرایط مناســب باشــد، باید هر 
شما انجام دهید و برای ثروتمندان قدرتمند نیز اصال مهم نیست 
کار باشــد، زیــرا آنها بــه تدریــج دولت هــا را دور  کــه چــه دولتــی ســر 
می زنند و حتی در اســتحاله می کنند و حتی دولت آقای خاتمی و 

کننده نبودند. که در بحث اقتصاد تعیین  ورزایشان می بینید 
کمتریــن اطالعــات را در مــورد  آقــای خاتمــی در دولــت اصالحــات 
اقتصاد داشت، بنابراین هیچ تاثیرگذاری در اقتصاد کشور نداشت. 
وزرای اقتصادی هم در اختیار این مجموعه ثروت و قدرت بودند. 
کــه ایــن مجموعــه به  در دوره آقــای احمدی نــژاد تصــور ایــن بــود 
هــم بریــزد ولی اینطور نشــد، بلکه ایــن مجموعــه آرام آرام دولت را 
که قرار بود ســمبل مبارزه با فقر و فســاد و  کردند. دولتی  اســتحاله 
تبعیض باشد ولی می بینید باز همین شعار برای دولت یازدهم هم 

خواهد بود.

 در مورد تعطیلی قوه قضائیه نسبت به رفتار و عملکرد دولت 
گفتیــد. به نظر شــما این اقــدام  چــه پیامدهایی برای  ســازندگی 

جامعه داشت؟
کمیت  کشــور حا که قانــون در  اولیــن پیامــد ایــن مســئله این بــود 
که  کــه امروز شــاهد هســتید  گونــه ای  خــودش را از دســت داد. بــه 
رئیس جمهور به صراحت در مقابل مصوبات مجلس می ایســتد و 
می گوید من اجرا نمی کنم. این مسئله در واقع ادامه دوران گذشته 

است.
کشــور دســتگاه های نظارتی عمال هیچ گونه  در بســیاری از مســائل 
کنند و واقعا اینها  کشور ایجاد  تحولی نتوانســتند در میان مدیران 
که حتی  کردنــد و شــما شــاهد هســتید  گذشــته انفعالــی عمــل  در 
پرونده مربوط به فســاد 3 هــزار میلیارد تومانی به صورت تصادفی 
کشف می شود و بعد هم بخش عمده ای مطالب محرمانه می ماند 

و تعداد زیادی از افراد هم همچنان تحت تعقیب قرار نمی گیرد.

 در واقــع شــما معتقدیــد اینگونــه ساختار شــکنی ها  از دوران 
سازندگی شروع شد؟

کــه دولت باید  گفتــم از دوره آقای هاشــمی چــون اصل بر این بود 
کــرد و باید دولت را  که نباید از دولت انتقاد  گفتند  کنــد،  ســازندگی 
تقویت کرد که برای عدم انتقاد از دولت، قوای دیگر کشور هم حتی 
کنند و به این دلیل ما شــاهد  باید خودشــان را با دولت هماهنگ 
که  که رئیس دیوان عدالت اداری صریحًا اعالم می کند  آن هستیم 
کاری  شــکایات زیادی از دولت در دســت ماســت و مــا نمی توانیم 

انجام دهیم.

 ایــن قانون شــکنی ها و اینگونــه اظهارنظرها ماننــد اینکه من 
کردید، در دولت  که شــما به آن اشــاره  این قانون را اجرا نمی کنم 

آقای رفسنجانی بیشتر بود یا در دولت های بعدی؟
از همان موقع شــروع شــد و طبعا به فرهنگ تبدیل شــده اســت. 
کمتــرش را نمی توانــم بگویم ولی قانون شــکنی تبدیل به  بیشــتر و 

جریان عادی شد.

 در دوران ریاســت جمهوری آقای هاشــمی رفسنجانی بحث 
ریاست جمهوری مادام العمر  از سوی اطرافیان ایشان مطرح شد 
گفتنــد "اطرافیــان آقای  کــه حتــی برخی سیاســیون بــه حالت طنز 
هاشمی در صدد بودند با این طرح, سند ریاست جمهوری را به 

می گفتند دولت باید کامال 
از لحاظ فکری آزاد باشد و 

رسانه ها و اشخاص باید 
نسبت به مسائل کشور 

یا اظهارنظری نکنند و یا 
باید عملکرد دولت را تایید 

کنند و اگر اعتراضی دارند، 
به صورت خصوصی به 
گونه ای که هیچ انعکاس 

عمومی نداشته باشد، اطالع 
دهند.
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نــام آقای هاشــمی بزنند". در مورد ایــن موضوع و اینکه می گویند 
آقــای  رفســنجانی هیچ  رقیبی را برای خــود   در نظر نمی گرفت، 

چه نظری دارید؟
البتــه به نظر من عملکرد آقای هاشــمی رفســنجانی بیــش از آنچه 
که به خود ایشان مربوط باشد، به اطرافیان آقای هاشمی مربوط 

اســت. اطرافیــان آقای هاشــمی بســیار متملق و با اهــداف خاص 
هستند.

کرد،  ح  که بحث ریاســت جمهــوری مادام العمــر را مطر کســی  مثاًل 
آقای مهاجرانی بود و شــاید در آن زمان خیلی ها ماهیت این آدم 
که ماهیت این آدم چیست،  را نمی شــناختند ولی بعد معلوم شد 
بنابراین امثال این افراد منافع خودشــان را در ریاســت جمهوری 
ح  را مطــر لــذا بحث هــای مختلفــی  و  آقــای هاشــمی می دیدنــد 

می کردنــد. از جملــه اینکه رقبــای آقای 
هاشــمی را بــه هــر شــکلی بــود، حــذف 

می کردند.
آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه خیلی از 
که الزمــه یک حکومــت دینی  مســائلی 
اســت، مثل دیگران فکــر نمی کنند، زیرا 
اینقدر که به سازندگی اقتصادی تمایل 
دارنــد، بــه مســئله فرهنــگ و ارزش هــا 
توجهــی  جامعــه  یــک  دینــی  اصــول  و 

نداشتند.
کردند  در اواخر دوره خودشــان اعتراف 
کــه مــن در دوره ریاســت جمهــوری بــه 
فرهنــگ نپرداختم و تمرکز را بر مســائل 
آقــای  اســتدالل  داشــتم.  ســازندگی 
که ما بایــد ایران را  رفســنجانی این بود 

کشــورها الگو شود و لذا  که برای سایر  به صورت پیشــرفته بسازیم 
گیرد. اصرار داشتند سازندگی سریع اقتصادی صورت 

 هم زمــان بــا دولــت آقای هاشــمی رفســنجانی, مقــام معظم 
رهبــری چندیــن بــار موضوع تهاجــم فرهنگی را مطــرح کردند و از 
کنند. آیا اقداماتی برای  مسئوالن خواستند با این تهاجم مقابله 
مقابلــه بــا تهاجم فرهنگی از ســوی دولت هاشــمی رفســنجانی 

انجام می شد؟
بــا  آنهــا در مقابلــه  زیــادی دارد و  یــک نظــام اســالمی دشــمنان 
کــه ازجمله این  نظــام اســالمی هرگونــه اقدامی را انجــام می دهند 
کــه دولت باید  اقدامــات تهاجم فرهنگی اســت. نهایت آنجاســت 

با برنامه ریزی روشــن و مشــخص بتواند اقدامات دشمن را خنثی 
گذشــته اقدامی اساســی، جدی  کنــد ولی متاســفانه در ســه دوره 
و پیگیــر صــورت نگرفــت ولــی در دوره آقــای هاشــمی رفســنجانی 
گســترش پیدا  بی بندوباری ها شــروع شــد و در دوره آقای خاتمی 

کرد و در دولت آقای احمدی نژاد نیز تثبیت شد.

گفتم  به عنوان مثال، من در سال 72 صریحا به مسئوالن مملکت 
گر ما  گذاشــتند و ا کــه این خانم ها 2 ســانت موهای خود را بیرون 
برای این موضوع فکری نکنیم، سالی یک سانت عقب می رود و 10 
سال دیگر نمی توانید جلوی آن را بگیرید. آقای هاشمی رفسنجانی 

کرد. خندید و این صحبت من را مسخره 

 فضای سیاسی دانشگاه ها در دولت آقای رفسنجانی به چه 
صورتی بود؟ بسیاری می گویند آقای  رفسنجانی اعتقادی به اینکه 
 دانشجو باید تحلیل و فعالیت سیاسی 
داشته باشد, نداشت.  در مورد فضای 
دولــت  در  دانشــگاه ها  سیاســی 

سازندگی نظر خود را بفرمایید.
کلــی آقــای هاشــمی رفســنجانی  نــگاه 
کشــور نسبت به  که نباید در  این اســت 
کرد.  عملکــرد دولــت انتقــاد و مخالفــت 
طبیعتا نه تنها در مورد دانشگاه ها بلکه 
در مورد رسانه ها نیز این دیدگاه را دارند 
که دانشــجویان نباید وارد  و معتقد بود 

جزئیات مسائل شوند.
نشریه ای با عنوان "صبح" به سردبیری 
و مدیرمســئولی آقــای مهــدی نصیــری 
منتشــر می شــد. اســنادی را از تخلفات 
دولــت  ارتباطــات  وزیــر  غرضــی  آقــای 
کــرد و وزیــر ارتباطــات از ایــن نشــریه  هاشــمی رفســنجانی منتشــر 
کــرد و آقــای نصیــری هــم بــه دادگاه رفتنــد و اســناد را به  شــکایت 
دادگاه تحویل دادند. دادگاه حکم به برائت مهدی نصیری را داد 

و تمام شد!

گفتید، به همــان بحث تعطیل بودن  که االن   ایــن مطلبــی را 
قوه قضائیه نسبت به دولت سازندگی اشاره دارد؟

گــر بنده از  بلــه! البتــه قــوه قضائیــه االن نیــز تعطیل اســت و فقط ا
چراغ قرمز رد شوم، جریمه می شوم و قانون در این حد در مملکت 

ماست.

در دوره سازندگی 
مجموعه ای از افراد شکل 

گرفتند که بعداً مدیران 
“ثروت” و “قدرت” شدند، به 
گونه ای که در واقع “دولت 

در سایه” را تشکیل دادند و 
آن دولت در سایه همچنان 

ادامه دارد. دولت ثروتمندان.

 بگذارید  سؤاالتی را  در رابطه با بحث سیاست خارجی دولت 
کتابی  کنیــم. آقای محســن رضایــی در  آقــای رفســنجانی مطــرح 
نوشته اند که آقای هاشمی بحث صدور انقالب را متوقف کرد. آیا 

چنین مسئله ای در دولت سازندگی وجود داشت؟
تقریبا آقای هاشــمی رفســنجانی اعتقادی به بحــث صدور انقالب 
نداشــت و می گفــت ما باید ایران را بســازیم تا ایــران الگویی برای 

منطقه باشد و این خود به خود صدور انقالب است.

که   به نظر شما االن هم آقای هاشمی رفسنجانی معتقدند 
کرد. باید بحث صدور انقالب را متوقف 

که همین نظر را داشته باشند. کنم   االن را نمی دانم ولی فکر 
که  آقای هاشمی رفسنجانی در سیاست خارجی معتقدند بودند 
کنیم و یک بار هم در شورای  باید ما مشکل خود را با آمریکا حل 
عالی امنیت ملی مصوبه ای را گذاشتند که باید برای عادی کردن 
رابطه با آمریکا اقدام کنیم، این مصوبه برای تایید نهایی خدمت 
مقام معظم رهبری رفت که رهبر معظم انقالب آن را رد کردند ولی 
کردن رابطه با اروپا خیلی  آقای هاشــمی رفســنجانی برای عادی 

کرد. تالش 
کردن رابطه با آمریکا در دولت خودش  آقای هاشمی برای عادی 
کار  جــواب نگرفــت و در ادامــه نیــز در دولــت آقــای خاتمــی ایــن 
کــه آقــای خاتمی هــم جوابــی نگرفــت و علتش نیز  پیگیــری شــد 
که آقای خاتمی و آقای رفســنجانی واقع بین نیســتند  این اســت 
و عمیقــا آمریــکا و اروپــا را نمی فهمند ولی مســئله آمریــکا و اروپا را 
مقام معظم رهبری به خوبی می دانند و دلیل اینکه مقام معظم 
کره با آمریکا فایده ای ندارد، به دلیل این  رهبری می فرمایند مذا

که ماهیت و مواضع آمریکا و اروپا را به خوبی می دانند. است 

که سیاست سازش دولت هاشمی با غرب،   برخی معتقدند 
کشور نداشته بلکه تبعات منفی ای هم به  نه تنها فایده ای برای 

بار آورده است. شما هم به این مسئله معتقدید؟ 
طبیعتا این سیاســت باعث بی اعتنایی به ارزش های دینی، رواج 
که  کشــور شــد و وقتی  ل  فاصلــه طبقاتــی و بی اعتنایــی به اســتقال
ح شــد، دولتمــردان اعتنا نکردند. وقتی  "اقتصــاد بدون نفت" مطر
گرفته  گفته شــد، باید نظام آموزشــی ما نظام اسالمی باشد، جدی 
نشــد. وزیــر علوم وقتی رفته بود خدمت علمــا در قم، علما فرموده 
که تحول در علوم انســانی در دانشــگاه و تفکیک دختران و  بودند 
گفته بود نمی شود؛ نه رئیس جمهور  گیرد ولی وزیر  پسران صورت 

اجازه می دهد و نه بقیه.
کشــور را بســازیم، بدون  گر قرار اســت  آقــای هاشــمی می گفت مــا ا
همــکاری بــا اروپایی هــا نمی شــود، زیــرا در آن زمــان بحــث الگوی 
که  ح نبــود بنابراین طبیعــی بود  توســعه بومی اســالمی اصال مطــر
کمتر نشود. االن شما خیابان  ج بیشتر شود و  وابســتگی ما به خار
که خیابان  جمهوری را می بینید چه خبر است؟ من تعبیر می  کنم 
جمهــوری و بســیاری از خیابان های دیگر زیر ســلطه شــرکت های 
خارجــی اســت. خیابان هــای دیگرمان چــه طــور؟ در و دیوارهای 
کجا  شــهرها چطور؟ تولید ملی چه شد؟ عدم وابستگی به نفت به 

رسید؟
من ســفیر ایــران در چین بــودم. تاجرها و ســرمایه داران می آمدند 
پیــش مــن و می گفتند به خاطر دلســوزی برای مملکت به ســمت 
تولیــد رفتیــم ولی به قــدری دســتگاه های دولتی برای ما مشــکل 
گذاشتیم و به سمت واردات رفتیم  کنار  که تولید را  کردند  درست 
کنید،  و االن مشکل نداریم، هر چه  بخواهید از هر جای دنیا وارد 
گر بخواهیم یک مداد در ایران بسازیم،  اصال مشکلی نداریم ولی ا

پدرمان را در می آورند.

کــه به تولید ملــی در دولت آقای   علــت عــدم توجه و اقبالی 
هاشمی وجود داشت, چه بود؟

گرفتــه اســت. از همان زمــاِن آقای  دســتگاه اداری اینگونــه شــکل 
کــه اصــال وابســتگی  هاشــمی، آرام آرام ایــن تفکــر بــه وجــود آمــد 
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چیســت؟ وابستگی معنا ندارد و دنیا به هم بسته است. ما با دنیا 
همبســتگی داریــم و وابســتگی نداریم. غربی ها می آینــد از ما نفت 
می  خرند و ما از آنها ماشــین می خریم. آنها از ما ســنگ می خرند و 
گندم می خریم، بر این اســاس مدیران به همین شــکل  مــا از آنهــا 
کار نمی کند و  درآمدنــد، یعنی دســتگاه اداری مــا روی تولید اصــال 

فقط به دنبال واردات است.

 بحث هایــی در رابطــه با تقابل نظرات آقای هاشــمی با رهبر 
معظم انقالب در آن زمان مطرح بوده است. آقای هاشمی چه 

تقابل هایی با مقام معظم رهبری داشتند.
در بعضی نقطه نظرات آقای هاشــمی با آیت اهلل خامنه ای تقابل 
بود و این یک واقعیت است. مثاًل مقام معظم رهبری می فرمودند 
"تهاجم فرهنگی" و اینکه "دانشــگاه باید اســالمی شود" ولی آقای 
هاشمی می گفت ما کاری نمی توانیم انجام دهیم. از این نمونه ها 

فراوان است.

که  گفته بودند   آقای هاشــمی رفســنجانی چند وقت پیش 
دوران فعلی بی شــباهت به دوران بعد از جنگ نیســت. ایشان 
بارهــا در ســخنان ماه هــای اخیــر خــود وضعیــت فعلی کشــور را 
کــه فقط  بحرانــی خوانــده اســت و چندیــن بــار هــم اعــالم کرده 
دولتی مانند دولت سازندگی می تواند این اوضاع به قول ایشان 
کند. حتــی وقتی ایشــان بحث دولــت وحدت  بحرانــی را جمــع 
ملی را مطرح می کنند و خواستار شکل گیری این دولت می شوند, 
می گوینــد دولــت وحــدت ملی یعنــی همــان دولت ســازندگی! 
بسیاری معتقدند  آقای هاشمی با این تعابیر به دنبال آن است 
کنم!  که بگوید در شــرایط فعلی فقط من می توانم کشــور را اداره 
شــما هم این نظر را قبول دارید؟ آیا عملکرد دولت ســازندگی تا 

کــه آقای هاشــمی ادعــا می کننــد, موفقیت آمیــز بوده  ایــن انــدازه 
است؟

 البته یک ســال در دروان آقای هاشــمی تورم به 50 درصد رسید و 
بقیه سال ها نیز تورم بین 20 یا 
30 درصد بوده است؛ بنابراین 
را  اقتصــاد  نتوانســتند  آنهــا 
کــه  نکتــه ای  کننــد.  مدیــرت 
بســیار مهــم اســت، این اســت 
گــر شــما فقــط بخواهیــد  ا کــه 
بپردازیــد  کشــور  اقتصــاد  بــه 
اداری  و  آموزشــی  نظــام  ولــی 
کشــور را رهــا  و برنامه ریــزی در 
کشــور هــم فلج  کنیــد، اقتصــاد 

خواهد شد.
مــورد  در  مســاله  اصلی تریــن 
کــه بــه تمام  کشــور ایــن اســت 
کشــور به صورت  ابعاد مســائل 

گــر دولت مثال  متوازن، متناســب و متعادل رســیدگی شــود، یعنی ا
100 تومان دارد، باید دقیق بگوید 3 تومانش مختص بهداشــت، 5 
تومانــش بابــت آمــوزش، 7 تومانش بــرای دفاع و... ولــی از این 100 
گر 70 تومان به اقتصاد دهد، اقتصاد از هم می پاشد، بر این  تومان ا
اساس می گویم وقتی به یک قسمت زیاد برسد، همان قسمت نیز 

خراب شود.
گرم نمک ریخته شــود و شــما  گــر در غذا بایــد 5  بــه عنــوان مثــال ا
گرم  گر به جای 5  نریخته ایــد، حاصــل غذایی بی نمک می شــود و ا
گرم نمک ریخته شود، غذا شور می شود؛ اوضاع مملکت  نمک، 10 
که  هم همین اســت و بزرگترین ضعف دولت های ما همین اســت 

نه این موضوع را می فهمند و نه حاضرند بفهمند.
گر  مــا در برنامه ریــزی ماتریس هــا را داریم. براســاس ایــن ماتریس ا
کشور برای  100 تومان داشــته باشــید، باید ببینید چه مســائلی در 
تخصیص این بودجه دارید. بهداشت، آموزش، فرهنگ، امنیت و 
سیاســت  خارجه و ده ها مســأله دیگر بخشــی از آن است. ماتریس 

هاشمی رفسنجانی در جمع مدیران 
دانشگاه صریحاً گفت که به حرف 

این مرتجعین گوش نکنید، زیرا اینها 
تا آرخروق- چادرهایی مثل کیسه- 
تن زن ها نکنند، دست بر نمی دانند. 
و همچنین در این جلسه گفت بحث 

اختالط دختر و پسر را رها کنید.

کل مملکت چقدر است؟  می گوید ضریب تاثیرگذاری بهداشت در 
ج کردیم چقدر در کل مملکت  گر یک تومان در بهداشت خر یعنی ا

تاثیرگذار است.
کنید در بهداشــت تاثیرگذاری یک تومان، سه تومان است؛  فرض 
در آمــوزش تاثیرگــذاری چهــار تومــان، در فرهنــگ دو تومــان و در 
گر امنیت باشــد مملکت می  امنیــت پنــج تومان اســت، بنابرایــن ا

تواند بچرخد و ...
کردیــد، اوضــاع مملکت متــوازن پیش مــی رود ولی  کار را  گــر ایــن  ا
کنید و به جای 5 تومــان، 2 تومان  که بهداشــت را رهــا  گفتید  گــر  ا
بــه بهداشــت بدهیــد و بــه جــای 
تومــان   10 آمــوزش،  تومــان   8
دهیــد، مملکــت خراب می شــود. 
تخــت  و  گیــر  وا بیماری هــای 
و  پرســتار  مســئله  و  بیمارســتان 
گیرمــان می انــدازد و در همه  دارو 
اینهــا تاثیر منفی دارد. متاســفانه 

کار می شود. غالبًا "دیمی" 
دیگــر  مثــال  یــک  بخواهــم  گــر  ا
مملکــت  در  کــه  برنامه هایــی  در 
می توانــم  بزنــم  ریخته انــد، 
کــه برنامــه پنج ســاله اول،  بگویــم 
ایــن  در  ببینیــد؛  را  ســوم  و  دوم 
برنامه ریزی جایی به نام مسجد، 
دین، حســینیه، حوزه علمیه و قرآن و تأثیرات زنجیره ای و متقابل 
آنها بر ســایر مســائل هســت یا نه؟ اصال نیست. انگار چنین چیزی 
در مملکت نیســت، در این برنامه ریزی نیز این مســائل را ندیدند 
که می گویند منظورشــان ســینما و رادیــو تلویزیون  و فرهنــگ هم 

است.
کستان بودم، یکی از وزرای خارجه اش  که ســفیر ایران در پا زمانی 
که صندلــی من را  که بــه قســمت های مربوطه می گویــم  می گفــت 
کنیــد ولــی می گویند بودجه ای بــرای تعویض صندلــی تو را  عــوض 
کار حساب و کتاب دارد. می گفت می گویم این پرده را  نداریم. آنجا 
عوض کنید، می گویند عوض که نمی توان کرد ولی مثال اول مهر که 
کستان  روز شستشــو است، پرده اطاق شما را هم می شوئیم. در پا

اینگونه است.

که به آقای هاشــمی رفســنجانی و   یکــی از انتقــادات مهمــی 
موضــوع  کــه  اســت  ایــن  می کننــد,  مطــرح  ســازندگی  دولــت 

اشــرافیت طلبی و اشــرافی گری را ایــن دولــت یعنــی دولــت آقــای 
هاشــمی آغاز کرد. شــما قبول دارید که گفتمان اشرافیت از زمان 

آقای هاشمی باب شد؟
کرد تــا امروز. آنهــا می گفتند بهترین  گفتمــان ادامه پیدا  بلــه! ایــن 

ماشین های دنیا باید در خیابان بروند.

 یکی از مســائل دیگر که در دوران آقای هاشــمی اتفاق افتاد, 
رشد یکباره و زیاد قیمت دالر بود. حتی در چند سال گذشته بود 
که در  گزارشــی منتشــر شــد  که در ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران 
آن نوشــته شــده بــود دالر در  دولــت هاشــمی  بــه 1000 تومان نیز 
رســید. این ماجــرای افزایش قیمت دالر در دولت ســازندگی چه 

بود؟
که در ابتدای اینکه آقای هاشــمی بر ســر  داســتان از ایــن قــرار بود 
کارآمد، دالر حدود 80 تومان بود. دالر در اواخر جنگ به 120 تومان 
رسید ولی بعد از پذیرش قطعنامه تا 60 تومان پائین آمد و بعد باال 
کنم به 600  رفت. دالر در ســال 72 به 160 تومان رســید و تا 76 فکر 
تومان رســید اما قیمت دالر در دوره آقای هاشــمی به هزار تومان 
نرســید. دالر در دوره آقــای احمدی نــژاد بــه هزار تومان رســید. در 

دولت خاتمی هم حدود 800 تومان بود.
ج کردن  آقای هاشمی از سال 68 که رئیس جمهور شد، بر طبل خر
که به  کردند. یک دفعه  کوبید و دولتی ها هرچه توانســتند واردات 
ســال 74 رسیدند، دیدند 30 میلیارد دالر بدهکارند و پول ندارند. 
که به مردم بگویند  تمام بانک ها حسابشان را بستند. بعد آمدند 
کس هر چقــدر می خواهــد، از بانک دالر  گفتند هــر  مــا دالر داریــم؛ 
کردند، دیدند  بخرد. مردم ریختند دالر بخرند. یک دفعه چشم باز 

نه تنها ذخیره خالی شده بلکه 30 میلیارد هم بدهکارند.
کشــور با سیاســت تعدیــل فایده ای  معتقــدم بهبود وضع اقتصاد 
نداشــت، زیــرا بســیاری از مشــکالت اقتصــادی ما ریشــه در داخل 
مملکــت دارد. حتی تحریم هــا نباید خیلی بر اقتصاد ما اثر بگذارد. 
این رفتارها و برنامه های غلط ما و بی قانونی های ماست که اقتصاد 
مملکــت را خراب می کند. به صراحت بگویم ســوء مدیریت، ضعف 

کشور عامل اصلی بحران هاست. فرهنگ عمومی و بی قانونی در 
گر یک قطره نفت هم نداشته باشیم، می توانیم بهترین اقتصاد  ما ا
دنیــا را داشــته باشــیم. مــا آفتــاب بی نهایــت داریــم. چــون دنبــال 
بهره بــرداری از این ثروت بی نهایت نرفتیم، فقط از نفت می خوریم. 
گرفته و  اال ما با  دنیــا هــم این موضوع را فهمیده و نقطه ضعف مــا را 
کویر  که نباید نفت بفروشیم. انرژی یک روز آفتاب بر  داشتن آفتاب 
لــوت ایــران با تکنولوژی امــروز، معادل انرژی 5 میلیون بشــکه نفت 
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دولت هاشمی آن گونه که بود
انتخابــات  و  دهــم  دولــت  پایــان  تــا  مــاه   2 از  کمتــر 
ریاســت جمهوری یازدهــم باقــی مانــده و در ایــن میــان 
گرفتــن ســکان مدیریــت  کشــور بــرای در دســت  جریانــات سیاســی 
کشــور، تمــام پتانســیل خــود را بســیج و بی وقفــه تــالش  اجرایــی 
کشــور، پیــروز  می کننــد تــا در مهمتریــن صحنــه رقابــت سیاســی 

میــدان شــوند.
در ایــن میــدان امــا نبایــد نقــش پیــر انتخابــات ایــران آیــت اهلل 
گرچــه  ا کــه  شــخصیتی  گرفــت؛  نادیــده  را  رفســنجانی   هاشــمی 
کــه بــه جریــان خاصــی تعلــق نــدارد  می خواهــد این گونــه بنمایانــد 
چیــز  عملکــردش  و  گفتــار  ولــی  اســت  فراجریانــی  شــخصیتی  و 
کــه در  دیگــری را نشــان می دهــد؛ عــالوه بــر ایــن هســتند جریاناتــی 

"بی کســی"، همچــو اویــی را چــراغ راهشــان قــرار داده انــد.
تــاب  و   تــب   در  روزهــا  ایــن  کــه  ســازندگی  79ســاله  پیرمــرد 
اصالح طلبــان بــرای حضــور در صحنــه، نگران تــر از ســابق به ســر 
چــراغ  و  می گیــرد  آتــش  بــر  دســتی  دور  از  همچنــان  می بــرد، 

میــدان  می شــود. وارد  خامــوش 
عرصــه  انتخابــات  می دانــد  کــه  او 
بــرای  فرتوت هــا نیســت، ناچــار اســت 
اینکــه توانــش را نشــان دهــد, در دیــدار 
جــوان  کثــرا  ا کــه  فرهنگــی  فعالیــن  بــا 
همیشــه  کــه  صندلــی ای  از  هســتند، 
نطق هایــش را از روی آن ایــراد می کــرد، 
فاصلــه  بگیــرد و یــک ســاعت ایســتاده 

بــرای حضــار ســخن بگویــد.
تاریــخ  روایــت  بــه  دیــدار  ایــن  در  او 
ویــا  معایــب  از  یکــی  امــا  پرداختــه 
شــاید هــم نقــاط قــوت آیــت اهلل در ذکــر 
گذشــته  خاطــرات  و  تاریخــی  وقایــع 
کــه در ایــن دیــدار نیــز تجلــی یافــت  ــــ 
پیش فــرض   2 بــا  مســائل  بازخوانــی  ــــ 

ک شــدن حافظــه  تاریخــی جامعــه" و همچنیــن "صحــت  ثابــت "پــا
اظهاراتــش" اســت، به عبــارت دیگــر هــر آنچــه از دهــان آیــت اهلل 
گویــا ملــت چیــزی  ج می شــود, به زعــم وی صحیــح اســت و  خــار
گذشــته به یــاد نمــی آورد، به همیــن خاطــر آیــت اهلل بــدون توجــه  از 
بــه دوران مدیریتــی خــود، هرآنچــه بــرای بهره بــرداری سیاســی  در 

می گویــد. می دانــد،  راهگشــا  امــروز  شــرایط 
یکــی از ملموس تریــن ایــن تاریخ ســازی ها را می تــوان در پایــگاه 
اطالع رســانی  آیــت اهلل هاشــمی بــه نظــاره نشســت. در ایــن پایــگاه 
کنــار مقــام معظــم رهبــری منتشــر  شــخصی تصویــری از آیــت اهلل 
کــه روی آن نوشــته شــده اســت: "هماهنگ تریــن  شــده اســت 

ــا رهبــری داشــتم". ــت را ب دول
ح می شــود  ایــن ادعــای هاشــمی در حالــی در 21 فروردیــن 92 مطر
کــه رهبــر معظــم انقــالب 21 روز پیــش، در اولیــن روز ســال 92 خــط 

کشــیدند. بطالنــی بــر تاریخ ســازی هاشــمی رفســنجانی 
ایشــان در جمــع زائــران حــرم رضــوی بــه ماجرایــی اشــاره داشــتند 
بــه  هاشــمی  دوران  دولتــی  مســئوالن  عدم توجــه  از  کــی  حا کــه 
کشــور چالــش  کــه امــروز بــرای  مطالبــات رهبــری بــود؛ مســئله ای 

کــرده اســت. ایجــاد 
کنیــم؛ دولت هــای  از نفــت جــدا  "مــا بایــد اقتصــاد خودمــان را 
مــن  بگنجاننــد.  را  ایــن  خودشــان  اساســی  برنامه هــای  در  مــا 
کار بــود  کــه در آن زمــان ســر  هفــده هجــده ســال قبــل بــه دولتــی 

کردیــم،  کــه مــا هروقــت اراده  کنیــد  کاری  گفتــم  و بــه مســئوالن 
ــان  ــول خودش ــاِن به ق ــم. آقای ــت را ببندی ــای نف ــم دِر چاه ه بتوانی
کــه مگــر می شــود؟! بلــه، می شــود؛  "تکنوکــرات" لبخنــد انــکار زدنــد 
کــرد. وقتــی  کــرد، بایــد برنامه ریــزی  کــرد، بایــد اقــدام  بایــد دنبــال 
و  نقطــه خــاص متصــل  یــک  بــه  کشــور  یــک  اقتصــادی  برنامــه 
پیــدا  تمرکــز  خــاص  نقطــه  آن  روی  دشــمنان  باشــد،  وابســته 

می کننــد.
بــا  دیــدار  در  رفســنجانی  آیــت اهلل  تاریخ ســازی  شــیوه  ایــن 
دوران  در  و  هســتند  جــوان  کثــًر  ا کــه  گ نویــس  وبال فعــاالن 
گذرانــدن  حــال  در  ویــا  نبودنــد  یــا  هاشــمی  ریاســت جمهوری 
را  مطالبــی  وی  و  کــرد  پیــدا  ادامــه  بودنــد،  کودکی شــان  دوران 
گــر آنهــا صحــت داشــته باشــد، در درجــه اول خــود او  کــه ا کــرد  نقــل 
متهــم ایــن اشــتباهات اســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا بهتــر اســت 
بــا وضعیــت  قیــاس آن  ایــن دیــدار و  بــه اظهــارات هاشــمی در 

پرداخــت. او  دولــت 
آیــت اهلل در ایــن دیــدار در برابــر اصــرار حضــار بــرای ورود بــه عرصــه 
نمی گویــم  "مــن  می گویــد:  انتخابــات 
کــه دولــت  کــه نمی آیــم ولــی می گویــم 
بعــدی بــا بدهی هــای زیــادی ســروکار 
هــزار   500 دولــت  کنــون  هم ا دارد. 
بدهــکار  مــردم  بــه  تومــان  میلیــارد 
میلیــارد  هــزار   200 همچنیــن  اســت، 
تومــان بــه بانک هــا، 50 هــزار میلیــارد 
میلیــارد   200 و  مشــارکت  اوراق  بابــت 
و  بنگاه هــا  عقب افتــاده  حقــوق  هــم 

اســت". بدهــکار  پیمانــکاران 
ایــن  عــدم  یــا  صحــت  از  صرف نظــر 
رفســنجانی  هاشــمی  اینکــه  و  آمــار 
کــدام منبــع رســمی یــا  بــا اســتناد بــه 
گــزارش مســتند ایــن اعــداد و ارقــام را 
کارشناســان سیاســی  کــرده اســت، دولــت هاشــمی به گفتــه  بیــان 
ایــران  اســالمی  تاریــخ جمهــوری  در  اولیــن دولــت  اقتصــادی  و 
کــه عــالوه بــر بدهی هــای ســنگین خارجــی، بــه منابــع بانکــی  بــوده 
داخلــی نیــز رحــم نکــرده و بــدون اجــازه نهادهــای قانونــی اقــدام 

اســت. کــرده  بانک هــا  از  غیرقانونــی  برداشــت  بــه 
هاشــمی  ریاســت جمهوری  بــا  هم زمــان  کــه  ترقــی  حمیدرضــا 
اســت،  بــوده  اســالمی  شــورای  مجلــس  نماینــده  رفســنجانی, 
کل بانــک مرکــزی(  می گویــد: "چنــد بــار از آقــای نوربخــش )رئیــس 
ــی  ــتم بانک ــه سیس ــت ب ــی دول ــزان بده ــه می ک ــم  کردی ــت  درخواس
کنــد امــا اعــالم نمی کردنــد. باالخــره بــا فشــارهای  را بــه مــا اعــالم 
ــا آن  ــرد. ت ک ــا دولــت ایــن مبلــغ را اعــالم  ــم ت کردی ــادی پیگیــری  زی
از  کــه دولــت  از مبلــغ اســتقراضی  زمــان مجلــس هیــچ اطالعــی 
کــرده بــود، نداشــت ولــی دولــت خــودش پــول را از بانــک  بانــک 
کــرده بــود و در بودجــه ســالیانه برگشــتش را اصــال  ج  برداشــته و خــر
وقتــی  می کــرد.  خالــی  را  بانک هــا  همین طــور  یعنــی  نمــی آورد، 
گرفتیــم،  گــزارش نهایــی را بــا فشــار ناطق نــوری از نوربخــش  کــه 
مشــخص شــد 56 هــزار میلیــارد تومــان فقــط از سیســتم بانکــی 
کدامــش در بودجــه و قانــون  کــه اینهــا هیــچ  کرده انــد  اســتقراض 

نبــود ".
کــه  گذاشــت  باقــی  بدهــی  به قــدری  "هاشــمی  ترقــی:  به گفتــه 
نه تنهــا دولــت احمدی نــژاد بلکــه دولت هــای بعــدی هــم بایــد 

بودجــه دولــت،  اآلن در  بپــردازد حتــی  را  او  بدهی هــای دولــت 
بدهــی باقی مانــده از آن زمــان ماننــد بدهــی بــه تأمیــن اجتماعــی 
یــا بدهــی بــه آســتان قــدس یــا صنــدوق بازنشســتگی را لحــاظ 

می کننــد".]3[
ــر ایــن بدهــی ســنگین، دولــت ســازندگی به خــالف قانــون  عــالوه ب
کــه  اقــدام می کــرد؛ وام هایــی  کالن خارجــی  اخــذ وام هــای  بــه 
گرچــه دربــاره رقــم آن  شفاف ســازی صــورت نگرفتــه اســت ولــی  ا
کبــر محتشــمی پور عضــو شــورای مرکــزی مجمــع روحانیــون  علی ا
کشــور را بــا 60 میلیــارد دالر  دربــاره میزانــش می گویــد: "هاشــمی 
)معــادل 210 هــزار میلیــارد تومــان( تحویــل دولــت اصالحــات داده 

اســت".]4[

 انتقاد از عدم اجرای برنامه توسعه؟!
انتقــاد از عدم اجــرای برنامــه چهــارم توســعه انتقــاد دیگــر رئیــس 
بــود.  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از دولــت احمدی نــژاد 
کلــی ایــن برنامــه  آیــت اهلل هاشــمی دراین بــاره می گویــد: "سیاســت 
کــرده بــا تصویــب مجلــس و شــورای  را مقــام معظــم رهبــری امضــا 
گــر ایــن برنامــه اجــرا   نگهبــان بایــد ایــن برنامــه اجرایــی می شــد. ا
کشــور وجــود نداشــت؛ سیاســت  کنونــی  می شــد، تمامــی مشــکالت 
گفتنــد بایــد  خارجــی این گونــه نبــود. بعــد از چنــد ســال آقایــان 
برنامــه چهــارم خمیــر شــود. ســؤال ایــن اســت وقتــی رهبــری ایــن 
ــد  کردن ــد  ــان تأیی ــورای نگهب ــس و ش ــرده و مجل ک ــا  ــه را امض برنام
کــه 23 درصــد برنامــه  مگــر می شــود خمیــر شــود؟ بعــد اعــالم شــد 
گــر دولــت هــم نبــود  چهــارم توســعه اجــرا شــده اســت. خــوب، ا
کشــاورز و  ایــن 23 درصــد اجــرا می شــد و شــاید هــم بیشــتر چــون 

ــد". ــان می پرداختن کار خودش ــه  ــردم ب ــم و م ــد و معل کارمن
 68 ســال  پایــان  در  کشــور  توســعه  پنج ســاله  برنامــه  اولیــن 
برنامــه  ایــن  در  شــد.  تصویــب  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
هدف هایــی همچــون "ایجــاد رشــد اقتصــادی در جهــت افزایــش 
کاهــش وابســتگی اقتصــادی بــا  تولیــد ســرانه، اشــتغال مولــد و 
کشــاورزی و مهــار  کیــد بــر خودکفایــی محصــوالت اســتراتژیک  تأ
تــورم"، "تــالش در جهــت تأمیــن عدالــت اجتماعــی اســالمی" لحــاظ 
شــده بــود و در آن ردپایــی از سیاســت تعدیــل و مجموعــه ای از 
سیاســت ها و روش هــای پیشــنهادی ماننــد آزادســازی قیمــت ارز 
کوچک ســازی  کاالهــا و خدمــات، خصوصی ســازی،  یــا برخــی از 
یارانه هــا  حــذف  یــا  و  بازرگانــی  تعرفه هــای  کاهــش  دولــت، 
گام هــای  ولــی در عمــل، دولــت ســازندگی  به چشــم نمی خــورد 
شــتابانی را بدین ســو برداشــت تــا عمــال بــا سیاســت های بانــک 

جهانــی همســو شــود.
کــه مصــوب مجلــس و مــورد تأییــد  کنــار نهــادن برنامــه اول توســعه 
مقــام معظــم رهبــری بــود، باعــث شــد نه تنهــا 23 درصــد، بلکــه 
برنامــه اجــرا نشــده و در عــوض شــیوه های  از  یــک درصــد هــم 
توســعه  بــه  رســیدن  بــرای  اســمیت"  "آدام  اقتصــادی  سیاســت 

برگزیــده شــود.
به کارگیــری ایــن مــدل اقتصــاد، روی قشــر ضعیــف جامعــه فشــار 
ــر بــاال رفتــن  ــر اث کاهــش داد. ب کامــاًل  آورد و قــدرت خریــد مــردم را 
قیمــت دالر به دلیــل عدم تولیــد داخلــی، واردات افزایــش پیــدا 
ــود اقتصــادی در داخــل و همچنیــن  ــرد و ایــن مســئله باعــث رک ک
کــه  طغیــان و تشــکیل جنبش هــای اجتماعــی، به گونــه ای شــد 
در مشــهد، اسالم شــهر، قزویــن و شــیراز جنبش هــای اجتماعــی یــا 

جنبــش تهی دســتان بــه راه افتــاد.

دولت هاشمی به گفته 
کارشناسان سیاسی و اقتصادی 
اولین دولت در تاریخ جمهوری 

اسالمی ایران بوده که عالوه 
بر بدهی های سنگین خارجی، 
به منابع بانکی داخلی نیز رحم 
نکرده و بدون اجازه نهادهای 

قانونی اقدام به برداشت 
غیرقانونی از بانک ها کرده است
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حمیدرضــا ترقــی دربــاره اجــرا نکــردن برنامــه اول توســعه توســط 
کامــاًل برنامــه  دولــت ســازندگی می گویــد: "دولــت مجلــس را دور زد و 
کــرد. خیلــی  گذاشــت و برنامــه خــودش را دنبــال  کنــار  پنج ســاله را 
گوشــش بدهــکار نظــرات مجلــس و برخوردهــای مجلــس نبــود.  هــم 
ــه: اآلن برنامــه اول قابلیــت اجرایــی  ک ــی آورد  ــم م ــتدالل هایی ه اس
کنیــم؛ بــر همیــن اســاس نیــز  نــدارد و مــا بایــد از ایــن روش اســتفاده 
کــه در متــن برنامــه بــود، بــا نــگاه جدیــدی براســاس  همــه چیزهایــی 
نــگاه اقتصــاد ســرمایه داری منهــای عدالــت برخورد می شــد و همین 
باعــث شــد ایــن سیاســت عــوارض متعــددی را پدیــد بیــاورد و بتوانــد 
یــک ظاهــری بســیار پــرزرق و بــرق از اقتصــاد موفــق جلــوه بدهــد؛ 
کــه در باطنــش مشــکالت عدیــده ای بــرای آن دولــت و  اقتصــادی 

دولت هــای بعــدی به بــار آورد".
کنند!  بگذارید مردم اعتراض 

آیــت اهلل هاشــمی در بخــش دیگــر اظهاراتــش در جمــع فعــاالن 
فرهنگــی بــه راهکارهــای شــخصی اش بــرای برون رفــت از وضعیــت 
کــه رئیــس جمهــور  گفــت: "هــر شــخصی  کــرد و  کشــور اشــاره  فعلــی 
کــه  شــود، بایــد بدانــد حکومــت بــرای مــردم اســت. ایــن نمی شــود 
هرکــس هــرکاری دلــش بخواهــد بکنــد و بــه مــردم اجــازه ندهــد 

کننــد. مــردم صاحــب حکومــت هســتند". اعتــراض 
در حالــی هاشــمی رفســنجانی حکومــت را حــق مــردم می دانــد 
پرویــز  به  گفتــه  کــه  می گویــد  مردمــی  اعتراضــات  بــودن  آزاد  از  و 
داودی معــاون اقتصــادی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی دولــت 
معتقــد  ســازندگی  دولــت  اقتصــادی  تئوریســین های  هاشــمی، 
کشــور زیــر  گــر در فرآینــد تعدیــل 15 درصــد جمعیــت  کــه: "ا بودنــد 
ایــن هزینــه  زیــرا  نــدارد،  اشــکال  لــه شــوند،  توســعه  خ هــای  چر
روزهــا  آن  کــه  هاشــمی  تئوریســین های  ایــن  اســت".  توســعه 
کوچکتریــن حقــی را بــرای اعتراضــات مردمــی قائــل نبودنــد، پــس 
برنامــه،  ایــن  اجــرای  از  ناشــی  مردمــی  اعتراضــات  از  گاهــی  آ از 
کاله خــود و باتــوم بــرای ســرکوب مــردم دادنــد. دســتور واردات 

نتایجسیاستتنشزدایی
یکــی دیگــر از راهکارهــای هاشــمی بــرای برون رفــت از وضعیــت 
کنونــی "پیش گرفتــن تعامــل و همــکاری بین المللــی بــا دنیــا" بــود. 
کشــور نگــران اســت  کنونــی سیاســت خارجــی  آیــت اهلل از وضعیــت 
کــه: "در سیاســت  کنونــی را بدیــن نحــو تشــریح می کنــد  و اوضــاع 
مبــارز  مــن  هــل  نــدای  اســت.  شــده  عمــل  بــد  هــم  خارجــی 
کنیــم. بعــد می گوینــد قطعنامه هــا  کــه بیاییــد دعــوا  می طلبنــد 

کاغذپــاره اســت؛ برویــد آب زیــرش را بخوریــد".
باســابقه ترین  از  یکــی  از  جدیــدی  موضــع  البتــه  ایــن 
سیاســت مداران جمهــوری اســالمی ایــران نیســت چرا کــه آیــت اهلل 
کیــد  تأ تنش زدایــی  بــر  ریاســت جمهوری اش،  ســال های  در 
ــی  ــی را راض ــرف خارج ــواره ط ــرد هم ــعی می ک ــت و س ــی داش خاص
چــه  تنش زدایــی  سیاســت  بــا  اینکــه  هاشــمی  امــا  دارد،  نگــه  
کــرد بایــد در نحــوه تعامــل دولتــش بــا  کــم  کشــور حا شــرایطی را بــر 

کــرد. بررســی  خارجــی  کشــورهای 
مســئول بین الملــل حــزب مؤتلفــه دراین بــاره می گویــد: "سیاســت 
کشــور را  خارجــی دولــت آقــای هاشــمی دکتریــن قبلــی موجــود در 
گذاشــت. به دلیــل  کنــار  کــه دکتریــن ام القــری دانســتن ایــران بــود، 
اینکــه دولــت نــگاه رئالیســتی بــه عرصــه سیاســت خارجــی داشــت، 
صــدور انقــالب هیــچ گاه مــورد توجه قــرار نگرفت و بــه ازای آن تالش 

کشــورهای غربــی مناســبات نزدیکــی برقــرار شــود". کــه بــا  شــد 
کــه در آن زمــان در مجلــس شــورای اســالمی حضــور  به گفتــه ترقــی 
دولــت  بــا  تنش زدایــی  سیاســت  تحقــق  بــرای  "دولــت  داشــت: 
بــه دلیــل  و  ارتباطــات شــد  و  آمریــکا وارد یک ســری فعالیت هــا 
ــرد، یــک  ک ــر  ــی تغیی ــه ژئوپولیتیک اینکــه نگاهــش از ایدئولوژیــک ب
ــم  ک ــط حا ــی و ضواب ــن بین الملل ــه قوانی ــبت ب ــری نس انعطاف پذی
کــرد، البتــه بــرای ایــن سیاســت دلیــل  بــر نظــام بین الملــل اتخــاذ 
هــم داشــتند زیــرا قبــل از دولــت هاشــمی بــر اثــر سیاســت های 
دولــت موســوی و موضــوع جنــگ، ایــران انزوای قابــل مالحظه ای 

کــه بــرای جبــران ایــن انــزوا،  داشــت و به نظــر دولــت می رســید 
ایــن  بــرای تحقــق  کــه  سیاســت الزم اتخــاذ شــود ولــی قیمتــی 
کــه  نبــود  چیــزی  می شــد،  داده  آن  کــردن  دنبــال  و  سیاســت 

امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری آن را می پســندیدند".
کــه بــا ایــن سیاســت شــاید  "دولــت آقــای هاشــمی فکــر می کــرد 
بــه  را نســبت  آمریــکا  کننــد و دشــمنی  لغــو  را  بتواننــد تحریم هــا 
کاهــش دهنــد یــا تأثیــری بــر مجامــع بین المللــی نســبت بــه  ایــران 
ایــران بگــذارد و ایــران در صحنــه بین المللــی فعال تــر شــود ولــی 
کاهــش دادنــد  هیچ کــدام ایــن اهــداف محقــق نشــد. نــه تحریــم را 
کردنــد.  و نــه زمینــه آزاد شــدن مــا در عرصــه بین المللــی را فراهــم 
کــه حتــی به علــت بعضــی از مشــکالت  در نهایــت فضــا طــوری شــد 
کشــته  و  میکونــوس  قضیــه  مثــل  خارجــی  سیاســت  صحنــه  در 
اروپایی هــا سفرایشــان  ج،  از مخالفیــن در خــار تعــدادی  شــدن 
آرمان هــای  کــه  را فراخواندنــد. سیاســت خارجــی موجــب شــد 
گرفتــه شــود و مــا از آرمان هــای امــام در  حضــرت امــام نادیــده 
کــه از ایــن  سیاســت خارجــی فاصلــه بگیریــم و نتیجــه و هدفــی 

گرفتیــم، محقــق نشــد". گرفتــن هــم  فاصلــه 
اصــل  چنــد  بــر  هاشــمی  آقــای  دولــت  در  خارجــی  "سیاســت   
و  اقتصــادی  مســائل  بــه  اینکــه  آنهــا  از  یکــی  کــه  بــود  اســتوار 

ملــی  منافــع  یــا  ملــی  منابــع  تأمیــن  و  امنیتــی 
می شــد  توجــه  بیشــتر  اقتصــادی  بعــد  در 

بــرای  مصلحت ســنجی هایی  و 
مــورد  همســایگان  بــا  هم زیســتی 

توجــه قــرار می گرفــت. دولــت نظــم 
را  الملــل  بیــن  روابــط  بــر  کــم  حا

بــود. آنهــا ســعی  بــه قواعــد بین المللــی پایبنــد  بــود و  پذیرفتــه 
کردنــد بــرای خــروج از انــزوا در ســازمان های بین المللــی عضویــت 
کردنــد  کننــد و ارتبــاط بــا همســایگان را خیلــی دنبــال  فعــال پیــدا 
کننــد امــا  ولــی بیشــتر توانســتند بــا ترکیــه و عربســتان ارتبــاط برقــرار 
کــه تصــور می کردیــم برســند،  بــا بقیــه همســایه ها بــه آن حــدی 

نرســیدند.
ــا ایــن تفاســیر امــروز هاشــمی رفســنجانی نمی توانــد  به هــرروی، ب
یک طرفــه بــه قاضــی بــرود و بــه نقــد دولــت بنشــیند چرا کــه او خــود 

دیکتــه ُپرغلط تــری نســبت بــه دولــت نهــم و دهــم نوشــته اســت.
گنــدم را  کــه ذخیــره  کســی اســت  آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی 
کــه بایــد طبــق قانــون تــا 90 روز باقــی بمانــد، در دولتــش بــه 5 روز 

رســاند.
کاهــش داد و دالر  کــه ارزش پــول ملــی را 30 برابــر  کســی اســت  او 

کــرد. گــران  را 1300 درصــد 
کــه ذخایــر ارزی حــدود 1,5 تــا 2 میلیــارد دالری و  کســی اســت  او 

گذاشــت. بدهــی معوقــه حــدود 20 میلیــارد دالری باقــی 
برنامه هــای  مخالــف   رهبــری  معظــم  مقــام  کــه  اســت  کســی  او 

بــود. دولتــش  اقتصــادی 
که.... کسی است  او 
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دولت مطلوب    هاشمی رفسنجانی

 چـه دولتـی اسـت؟

انتخابــات  دوره  یازدهمیــن  بــه  منتهــی  ماه هــای  در 
کبــر هاشــمی  آیــت اهلل ا نــام  بــار دیگــر  ریاســت جمهوری 
ح  کاندیــدای احتمالــی ایــن انتخابــات مطــر رفســنجانی بــه عنــوان 
رســانه های  و  چهره هــا  ُپررنــگ  پرداختــن  بیــن  ایــن  در  و  شــده 
اصالح طلــب بــه ایــن موضــوع و دعوت هــای مکــرر آنهــا از هاشــمی 
کاندیداهــای  کناره گیــری  کاندیداتــوری و اعــالم   رفســنجانی بــرای 
تبلیغــات  اعظــم  بخــش  وی  نفــع  بــه  اصالحــات  جریــان  ح  مطــر

رســانه ای ایــن جریــان را دربــر می گیــرد.
همچنیــن روزنامه هــای زنجیــره ای اصالح طلــب در روزهــای پایانــی 
ســال 91 محوریــت ســالنامه های خــود را بــه اظهــارات هاشــمی 
رفســنجانی اختصــاص دادنــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد فــردی را 
کــه بــه عنــوان شــخصیت محــوری خــود می داننــد، بــرای ورود در 
ــد. کنن ح  ــر ــانه ای مط ــای رس ــوری در فض ــت جمه ــات ریاس انتخاب

روزنامــه اعتمــاد ســالنامه خــود را بــا عکســی از ایــام جوانــی هاشــمی 
یــک  نشــده های  "منتشــر  عنــوان  بــا  همســرش  و  رفســنجانی 
ــرد. جلــد ســالنامه روزنامــه شــرق نیــز مختــص  ک ــدان" منتشــر  خان

آیــت اهلل و پاســخش بــه 3 پرســش شــرق بــود.
کبیــان  کوا مصطفــی  نیــز  اصالح طلــب  شــخصیت های  میــان  در 
از  دبیــرکل جبهــه اصالح طلبــان در مــورد حمایــت اصالح طلبــان 
ــا محوریــت رئیــس دولــت  آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، "اجمــاع ب
ح  ســازندگی را از اولویــت  برنامه هــای احــزاب متبــوع خــود مطــر
کاندیــدا شــود، مــا  گــر آقــای هاشــمی رفســنجانی  کــرده" و می گویــد "ا

کنــار می رویــم." بــه نفــع وی 
انتخابــات  در  کاندیداتــوری  داوطلــب  شــریعتمداری  محمــد 
ریاســت جمهوری یازدهــم و وزیــر بازرگانــی دولــت اصالحــات نیــز 
هاشــمی  حضــور  بــا  انتخابــات  در  رقابــت  از  کناره گیــری  دربــاره 
کاندیــدا شــدن آقــای هاشــمی  کــرده اســت: "بــا  کیــد  رفســنجانی تأ

می کنــم". کناره گیــری  رقابت هــا  رفســنجانی  از 
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رییــس  روحانــی  حســن 
گرچــه در مــورد حضــور خــود در  تشــخیص مصلحــت نظــام نیــز ا
ــه  ــد "ب عرصــه رقابــت انتخابــات ریاســت جمهــوری یازدهــم می گوی
کنــار نمــی رود" امــا تیمــور علی عســگری  مشــاور و رابــط  کســی  نفــع 
گــر بیاینــد  کــه ا کــرده  "چهــار روحانــی هســتند  کیــد  پارلمانــی وی  تأ
کــه یکــی هاشــمی رفســنجانی اســت". کنــار می کشــد  آقــای روحانــی 
کاندیداتــوری در انتخابــات  همچنیــن محمدرضــا عــارف داوطلــب 
ریاســت جمهوری در نشســت خبــری روز یکشــنبه خــود در پاســخ 
بــه ســؤالی دربــاره  حضــور هاشــمی رفســنجانی در دقیقــه 90 در 
گر آقای هاشــمی رفســنجانی  گفــت: "ا انتخابــات ریاســت جمهــوری 
کنــار  و  می شــوم  خوشــحال  کنــد،  ثبت نــام  هــم   93 دقیقــه  در 

می کشــم".
گفت وگویــی در مــورد حضــور آیــت اهلل  ســعید حجاریــان نیــز طــی 
وارد   90 دقیقــه  هاشــمی  "آقــای  می گویــد  رفســنجانی  هاشــمی 
عرصــه انتخابــات می شــود و تمــام معــادالت را بــر هــم می ریــزد و 

کثریــت آرا می شــود". مــن معتقــدم ایشــان حائــز ا
در همیــن بحث هــا و اظهارنظرهــا در مــورد آمدن یا نیامدن آیت اهلل 
ریاســت  انتخابــات  در  کاندیداتــوری  بــرای  رفســنجانی  هاشــمی 
کــه یاســر هاشــمی در تبریــز از "قطعــی شــدن تصمیــم  جمهــوری بــود 
کاندیداتــوری در انتخابــات ریاســت جمهــوری" خبــر  پــدرش بــرای 
محســن  بزرگتــرش  بــرادر  صریــح  کنــش  وا بــا  خبــر  ایــن  ولــی  داد 
کــه مــن می دانــم، هنــوز پــدرم  کــه "تــا آنجایــی  هاشــمی مواجــه شــد 

بــه ســمت آمــدن نیســت".
گفت وگــو بــا خبرگــزاری  گذشــته در  محســن هاشــمی البتــه چنــد روز 
گفــت :  کاندیداتــوری آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی  تســنیم در مــورد 
ــدا  کاندی ــات  ــه احتمــال 99 درصــد در انتخاب ــه ب ک ــد  گفته ان ــدرم  "پ
ــر  گ ــه دلیــل اینکــه ا گذاشــته اند ب نمی شــوم. ایشــان یــک درصــد را 

گفتــه اســت". آمدنــد، نگوینــد دروغ 
از ســوی شــخصیت ها وجریانــات  گمانه زنی هــا  ایــن اظهــارات و 
ــنجانی در  ــمی رفس ــت اهلل هاش ــه آی ــا اینک ــت ت ــه داش ــی ادام سیاس
جمــع خبرنــگاران، نویســندگان، دانشــجویان و طــالب اصالح طلــب 
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گفت:  کاندیداتــوری خــود در انتخابــات ریاســت جمهــوری  در مــورد 
کــه  کــردم  کابینــه ام از همــه طیف هــای سیاســی اســتفاده  "مــن در 
کــردن اســت. نیــاز هم نیســت مــن بیایم.  ایــن االن هــم قابــل پیــاده 
ــت  ــرورت نیس ــم ض ــی می گوی ــم، ول ــه نمی آی ک ــم  ــن نمی گوی ــه م البت

پیرمــرد 80 ســاله بیایــد".
هاشــمی  کاندیداتــوری  موضــوع  از  بیــش  آنچــه  میــان  ایــن  در 
رســانه ای  گانــدای  پروپا می شــود,  پرداختــه  بــدان  رفســنجانی 
اصالح طلبــان و نزدیــکان هاشــمی در بحرانــی  خوانــدن وضعیــت 
کــه البته بــه نظر می آید یکــی از قطعات  کشــور اســت؛ اقدامــی  امــروز 
کاندیداتــوری پیرمــرد سیاســت ایــران اســت؛ چه آنکــه همیــن  پــازل  
کشــور  رســانه ها و شــخصیت ها پــس از بحرانــی جلــوه دادن فضــای 
کننــد، انگشــت اشــاره  ارائــه  وقتــی می خواهنــد راه برون رفــت را 

کــه "مــرد عبــور  خــود را بــه ســمت آیــت اهلل 
از بحران ها"یــش معرفــی می کننــد, نشــانه 

می رونــد.
من جملــه  رســول منتجب نیــا عضــو شــورای 
گفت وگــو  کــه در  مرکــزی حــزب اعتمــاد ملــی 
ــی خوانــدن  ــا روزنامــه شــرق ضمــن بحران ب
"در  کشــور  می گویــد:  کنونــی  وضعیــت 
کــه بایــد »مــردان عبــور از  شــرایطی هســتیم 
ــد  ــرادی بای بحــران« وارد صحنــه شــوند. اف
کــه تبحــر زیادی  گــود انتخابــات شــوند  وارد 
در امور مملکتی و مدیریتی داشــته باشــند 
و ایــن امتیــازات را در هاشــمی  می بینیــم".
بــدش  هــم چنــدان  آیــت اهلل  خــود  البتــه 
تبلیغــات  کــوره  ایــن  بــه  کــه  نمی آیــد 
از  هــر  هــم  بدمــد؛  او  اصالح طلبــان 
کــه رنــگ و بــوی  چندگاهــی در دیدارهایــی 
استشــمام  آن  از  انتخاباتــی  و  تبلیغاتــی 

می شــود, بــر طبــل بحران نمایــی اصالح طلبــان و نزدیــکان خــود 
می کوبــد و البتــه راه حلــی قدیمــی را بــرای عبــور از آنچــه بحــران 
ح می کنــد؛ راه حلــی بــه نــام "دولــت وحــدت ملــی"  می خوانــد, مطــر
ح شــده, نتیجــه ای بــرای  گذشــته هــر بــار مطــر کــه در طــول ســالیان 

اســت. نداشــته  دربــر  رفســنجانی  هاشــمی 
کــه ندانــد منظــور هاشــمی رفســنجانی  کســی اســت  کمتــر  و البتــه 
مریــدان  و  اطرافیــان  چه آنکــه  چیســت؛  ملــی  وحــدت  دولــت  از 
بــه  آیــت اهلل بارهــا و بارهــا از دولــت وی یعنــی دولــت ســازندگی 
عنــوان نمونــه و مصــداق بــارز دولــت وحــدت ملــی یــاد می کننــد و 
خــود هاشــمی نیــز بــا ارجــاع همــگان بــه دولــت مطلــوب خــود یعنــی 
گفته هــای دوســتان خــود صحــه می گــذارد. دولــت ســازندگی بــر 
کــه  رئیس جمهــور ســال های بعــد از  روزهــای آخریــن ســال 91 بــود 
گرداننــدگان ســایت شــخصی خــود در  جنــگ تحمیلــی در دیــدار بــا 
کشــور بــه  کشــور بــا بیــان اینکــه "وضــع امــروز  مــورد وضعیــت امــروز 
دلیــل ســوء مدیریت ها ، اتــالف درآمدهــا  و بی توجهــی بــه تجــارب 
گذشــته ، بی شــباهت بــه ســال های ابتدایــی پــس از پایــان جنــگ 
ایــن  از  بــرای عبــور  کــه  بــه همــگان داد  را  ایــن پیغــام  نیســت "، 
وضعیــت بایــد دولتــی ماننــد همــان دولــت پــس از جنــگ یعنــی 

ــد. کار بیای ــت هاشــمی ســر  دول
کمتــر بــه آن می پردازنــد  امــا آنچــه اصالح طلبــان و شــخص آیــت اهلل 
دولــت  عملکــرد  بپردازنــد,  آن  بــه  ندارنــد  دوســت  اینکــه  یــا  و 
ــر  ــت ب ــه سیاســت های ایــن دول ک ــی اســت  ــار و تبعات ســازندگی و آث
کتمــان  کــه از ســوی ایــن افــراد یــا  گذاشــته اســت؛ موضوعــی  جــای 
شــده و یــا وارونــه جلــوه داده می شــود و البتــه روشــن شــدن ابعــاد 
بهتــر و  را  نادرســتی مطالــب فوق الذکــر  یــا  مختلــف آن، درســتی 

بیشــتر مشــخص می کنــد.
کارشناسان و سیاستمداران معتقدند عملکرد آیت اهلل  بسیاری از 
هاشــمی رفســنجانی در دولــت ســازندگی ســر منشــاء بســیاری از 
کشــور اســت؛  معضــالت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و ... امــروز 
کــه ایــن روزهــا بارهــا از ســوی آیــت اهلل مــورد انتقــاد قــرار  تــی  معضال

گرفتــه اســت.
امــور خارجــه در دولــت هاشــمی  وزیــر  معــاون  جــواد منصــوری 
کــه می گویــد:  "قانون شــکنی ها  رفســنجانی یکــی از ایــن افــراد اســت 
از دولــت آقــای هاشــمی رفســنجانی شــروع شــد و طبعــا بــه فرهنــگ 
تبدیــل شــده اســت. از ســوی دیگــر در دوره ســازندگی مجموعــه ای 
کــه بعــدا مدیــران "ثــروت" و "قــدرت" شــدند،  گرفتنــد  از افــراد شــکل 
ــد و آن  کــه در واقــع "دولــت در ســایه" را تشــکیل دادن ــه ای  گون ــه  ب

دولــت در ســایه همچنــان ادامــه دارد. دولــت ثروتمنــدان".
کــه الزمــه  گفتــه وی, "هاشــمی رفســنجانی بــه خیلــی از مســائلی  بــه 
یــک حکومــت دینــی اســت، مثــل دیگــران فکــر نمی کــرد، زیــرا اینقــدر 
کــه بــه ســازندگی اقتصــادی تمایــل داشــت، بــه مســئله فرهنــگ 
و ارزش هــا و اصــول دینــی یــک جامعــه توجهــی نداشــت. آقــای 

کــه مــن در دوره  کــرد  هاشــمی در اواخــر دوره خــودش اعتــراف 
ریاســت جمهــوری بــه فرهنــگ نپرداختــم و تمرکــز را بــر مســائل 

ســازندگی داشــتم".
رفســنجانی در دولــت  آیــت اهلل هاشــمی  کارشناســان,  گفتــه  بــه 
کــه آرمان هــا و معنویــات  ســازندگی آنقــدر بــر توســعه توجــه می کنــد 
گرفتــه و حتــی در جهــت مقابلــه بــا آنهــا اقــدام می کنــد  را نادیــده 
و  رفســجانی  هاشــمی  آیــت اهلل  خــاص  توجــه  علی رغــم  ولــی 
کــه تمرکــز زیــادی بــر مســئله توســعه  اعضــای دولــت متبــوع وی 
ــر اســاس سیاســت های  کــه ب صــورت می گیــرد، مشــاهده می شــود 
گذشــت 16 ســال اثــرات  اتخــاذی از ســوی دولــت ســازندگی بعــد از 

بــاز می کنــد. سیاســت های نامطلــوب اقتصــادی وی ســر 
که رئیس دولت ســازندگی بر توســعه اقتصادی  این در حالی اســت 
کیــد داشــت و در دوره خــود سیاســت " تعدیــل اقتصــادی"  کشــور تا
گرفــت ولــی ایــن سیاســت  را بــه منظــور توســعه اقتصــادی در پیــش 
کشــور بــه وجــود  اقتصــادی نــه تنهــا بهبــودی در شــرایط و وضعیــت 

کشــور را بــه بن بســت رســاند. نیــاورد بلکــه وضعیــت اقتصــادی 
آمریــکای  در  میــالدی   70 دهــه  در  اقتصــادی  تعدیــل  سیاســت 
التیــن اجــرا شــد؛ در آن دوران صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک 
کردنــد  ح  بــر افزایــش قیمت هــا را مطــر جهانــی سیاســتی مبنــی 
کشــورهای غربــی پیــاده  ســازی شــد؛ دولــت  ــه ایــن سیاســت  در  ک
کــه بایــد  ح تعدیــل اقتصــادی بــا ایــن محوریــت  ســازندگی نیــز طــر
گیــرد را بــه  افزایــش قیمت هــا بــدون پرداخــت یارانــه نقــدی صــورت 
کــه بــا هــدف توســعه اقتصــادی،  گذاشــت، امــا  ایــن سیاســت  اجــرا 
خ رشــد تولیــد واقعــی پایه ریزی شــد،  خ تــورم و افزایــش نــر کاهــش نــر
بــا شکســت مواجــه شــد و مــردم شــاهد افزایــش تــورم تــا حــدود 
کاهــش ارزش پــول ملــی، عــدم تحقــق سیاســت های  50 درصــد، 

ــد. ــه تولیــد و ... بودن ــوط ب مرب
همچنیــن یکــی دیگــر از دســتاوردهای سیاســت تعدیــل اقتصــادی 
کشــور بــه دولــت بعــدی بــا بدهــی 20 میلیــارد دالری بــود؛  تحویــل 
کاهــش  را  آن   اصلــی  دلیــل  کارشناســان  برخــی  کــه  مســئله ای 

کردنــد و اعتقــاد داشــتند  ح  صــادرات و درآمدهــای غیرنفتــی مطــر
درآمدهــای نفتــی در آن دوران نمی توانســت هزینه هــای مربــوط 

ــد. کن ــران  ــه واردات را جب ب
کارشناســان، در دوره ســازندگی دولتمــردان به تولیدات  بــه اعتقــاد 
کارگاهــی توجــه بیشــتری نشــان می دادنــد و ایــن امــر  صنعتــی و 
گنــدم و برنــج  کــه حتــی واردات مــواد غذایــی ماننــد  باعــث شــد 
کنــد. بــه عنــوان مثــال در دولــت آقــای هاشــمی  نیــز افزایــش پیــدا 
گندم، شــکر، برنج، روغن،  رفســنجانی ســاالنه حدود 7 میلیارد دالر 
کاالهــای اساســی از طریــق  کــود شــیمیایی و ســایر  گوشــت، علوفــه، 
ــرد. ایــن میــزان واردات نســبت  کشــور را تامیــن می ک ــاز  وارادت، نی
کشــاورزی در  کــه در شــرایط جنــگ بــود و امــکان  بــه دولــت قبلــی 
بســیاری از مواقــع در آن دوران وجــود نداشــت، 2 برابــر شــده بــود. 
ــعه  ــر توس ــز ب ــدم تمرک ــتگی و ع ــن وابس همی
کــه میانگیــن ذخیــره  کشــاورزی باعــث شــد 
کــه براســاس قانــون بایــد 3  کشــور  گنــدم در 

کاهــش یافتــه بــود. مــاه باشــد، بــه 5 روز 
امــور  بــه  توجــه  در  بی تدبیــری  از  جــدای 
شــدید  کاهــش  بــه  می تــوان  کشــاورزی، 
ارزش پــول ملــی نیــز اشــاره داشــت. رئیــس 
دولــت ســازندگی وقتــی بودجــه ســال 72 
کــه "مــا در  کــرد  را بــه مجلــس بــرد، اعــالم 
ادامــه سیاســت های پیش بینــی شــده در 
کــردن  آزاد  بــر  مبنــی  توســعه  اول  برنامــه 
نــر خ  از  را  ارز  خ  نــر می خواهیــم  اقتصــاد، 
کنیــم  ج  رســمی هدایــت شــده دولتــی خــار
کــه  خ واقعــی و طبیعــی برســانیم  و بــه نــر
ــازار  خ ارز رســمی و ب ــر دیگــر اختالفــی بیــن ن
اقــدام قیمــت  ایــن  امــا پیگیــری  نباشــد" 
دالر را از 7 تومــان بــه 140 تومــان رســاند و 
کــه دالر رقــم 700 تومــان را نیــز در نــوردد. کار را بــه جایــی رســاند 

عــالوه بــر ایــن موضوعــات اقتصادی, در مســائل سیاســی نیــز دولت 
آقــای هاشــمی رفســنجانی عملکــرد پــر ابهامــی از خــود بــه جــای 
کارشناســان سیاســی از دولــت هاشــمی بــه عنــوان دولتی  گذاشــت. 
کــه نمونــه شــاخص و  کننــد؛ مســئله ای  بســته و ضدانتقــاد یــاد مــی 
بــارزش ماجــرای بازداشــت تعــدادی از منتقــدان آیــت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی در جریــان نامــه معــروف 90 امضایــی اســت؛ منتقدانــی 
کردنــد بــه دســتور شــخص آیت اهلل بازداشــت شــد ند. کــه بعــدا اعــالم 
کل ســپاه پاســداران  کــه در آن زمــان فرمانــده  محســن رضایــی 
کتــاب "رویارویی ســوم و جهــاد اقتصادی"  انقــالب اســالمی بــود، در 
هاشــمی  آیــت اهلل  دولــت  در  کــم  حا سیاســی  فضــای  مــورد  در 
رفســنجانی می نویســد: "در دوره آقای هاشــمی رفســنجانی فضای 

کشــور بســته شــد". سیاســی 
کشــور محــدود  ایــن فضــای بســته نقــد تنهــا در فضــای سیاســی 
ــجویان  ــا دانش ــد ت ــانده ش کش ــز  ــگاه ها نی ــن دانش ــه صح ــد و ب نمان
نیــز نتواننــد انتقــادی بــه رئیس جمهــور ســازندگی داشــته باشــند.
ســال ها بعــد امــا مقــام معظم رهبــری در دیــدار دانشــجویان تلویحا 
کردنــد و فرمودنــد: "خــدا  بــه ایــن عملکــرد دولــت هاشــمی انتقــاد 

کــه می گوینــد دانشــجو نبایــد سیاســی باشــد." کســانی را  نیامــرزد 
گفتــه جــواد منصــوری "در دولــت آقــای هاشــمی رفســنجانی  بــه 
کامــال  کشــور ســازندگی شــود، دولــت بایــد  گــر قــرار اســت در  گفتنــد ا
از لحــاظ فکــری آزاد باشــد و لــذا رســانه ها و اشــخاص بایــد نســبت 
کشــور یــا اظهارنظــری نکننــد و یــا بایــد عملکــرد دولــت را  بــه مســائل 
گــر در هــر زمینــه اعتراضــی بــه عملکــرد دولــت دارنــد،  کننــد و ا تاییــد 
انعــکاس عمومــی  کــه هیــچ  گونــه ای  بــه  بــه صــورت خصوصــی 

نداشــته باشــد، اطــالع دهنــد".
دولــت  عملکــرد  دربــاره  واقعیت هــا  از  بخشــی  مــوارد  تنهــا  ایــن 
و  گویــا هاشــمی  کــه  هاشــمی رفســنجانی اســت؛ واقعیت هایــی 
ــد  کنن ــه آن  ــاره ای ب ــن اش کوچکتری ــد  ــت ندارن ــان دوس اصالح طلب

ولــی "تــو خــود حدیــث مفصلــی بخــوان از ایــن مجمــل".
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9 انتقاد یادگار امام علیه دولت هاشمی

ریاست جمهور چه  احتیاجی 
به تبریک سفرها دارند؟

و   68 خــرداد  در  )ره(  خمینــی  امــام  حضــرت  رحلــت 
اســالمی  جمهــوری  نظــام  رهبــری  مســئولیت  ســپردن 
ــی  ــت اهلل العظم ــه حضــرت آی ــرگان رهبــری ب ــوی مجلــس خب از س
ســید علی خامنــه ای رئیس جمهــور وقــت، زمینه ســاز انتخابــات 

شــد. ریاســت جمهوری  زودهنــگام 

کبــر  ا چــون  شــخصیتی  مســلمش  پیــروز  کــه  انتخاباتــی 
را  کشــور  اقتصــاد  خ  چــر بــود  قــرار  کــه  بــود  هاشمی رفســنجانی 
کــه در آن زمــان، مهمتریــن دغدغــه اجتماعــی بــود، در مــدت 4 
ــر خــودش »ژاپــن  ــه تعبی ــران ب ــد و از ای ــًا 8 ســال بگردان ــا نهایت و ی

بســازد. اســالمی« 
کشــور  کارشناســان و ناظــران دوران ســازندگی امــا می گوینــد ایــن 
لیبرالیســتی  بلکــه سیاســت های  اســالمی نشــد،  ژاپــن  تنهــا  نــه 
از  نیــز  را  اســالمی  ایــران  رفته رفتــه  اقتصــاد،  دولــت خصوصــا در 

کــرد. دور  آرمان هایــش 
گرفتــه  کــه از ابتــدای دولــت ســازندگی اوج  ایــن انحــراف از مســیر 
ــود، انتقــاد شــدید بســیاری از دلســوزان نظــام و علی الخصــوص  ب
خمینــی  ســیداحمد  کــه  جایــی  تــا  برانگیخــت.  را  امــام  یــادگار 
کــه تنهــا در مواقــع ضــروری لــب بــه انتقــاد می گشــود،  یــادگار امــام 
درخصــوص یکــی از سیاســت های انحرافــی دولــت بــرای جــذب 
کــه  کســانی  از  مــا  »وقتــی  می گویــد:  کشــور  بــه  ســرمایه داران 
جــان  بی دکتــری  از  امــام  فرزنــدان  و  بودنــد  نشســته  ج  خــار در 
می دادنــد، دعــوت بــه عمــل آوردیــم، نبایــد توقــع داشــته باشــیم 
بــه ضــد ارزش تبدیــل  انقــالب  نگوینــد همــه ارزش هــای دوران 
ــا ســرمایه داران فــراری زمــان شــاه، ایــران  شــده اســت. مالقــات ب
را بــه ایــران زمــان شــاه، یعنــی مــورد قبــول غــرب مبــدل می کنــد.«
کــه در ابتــدا بــا  امــا اینکــه چــه عواملــی باعــث شــد یــادگار امــام 
گرانی هــا، از لــزوم حمایــت از برنامه هــای دولــت  وجــود تمامــی 
دولــت  اقتصــادی  عملکــرد  بــه  نحــو  بدیــن  می گفــت،  ســخن 

جســت. دولــت  اقدامــات  در  می تــوان  را  بتــازد  هاشــمی 

هاشــمی  کبــر  ا دولــت  انحرافــی  خطــوط  اصلی تریــن  از  یکــی 
گذاشــتن برنامــه اول توســعه و اجــرای سیاســت  کنــار  رفســنجانی 

بــود. اقتصــادی  تعدیــل 
بــه   68 ســال  پایــان  در  -کــه  توســعه  اول  برنامــه  قانــون  در 
تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید- ردپایــی از سیاســت 

تعدیــل و مجموعــه ای از سیاســت ها و روش هــای پیشــنهادی 
خدمــات،  و  کاالهــا  از  برخــی  یــا  ارز  قیمــت  آزادســازی  ماننــد 
تعرفه هــای  کاهــش  دولــت،  کوچک ســازی  خصوصی ســازی، 
در  ولــی  نمی خــورد  چشــم  بــه  یارانه هــا  حــذف  یــا  و  بازرگانــی 
گام هــای شــتابانی را بدیــن ســو برداشــت تــا عمــال بــا  عمــل دولــت 

شــود. همســو  جهانــی  بانــک  سیاســت های 
براســاس  اقتصاددانــان  تئوریســینی  و  برنامــه  ایــن  از  انحــراف 
مدیریــت  نتوانــد  هاشــمی  دولــت  تــا  شــد  باعــث  غربــی  الگــوی 
گیــرد و سیاســت هایی همچــون اســتقراض  اقتصــاد را در دســت 
کــه 20 ســال  کوتاه مــدت بــرای پروژه هــای بلندمدتــی  وام هــای 
بعــد بــه نتیجــه می رســد، امــری عــادی بــه حســاب آیــد تــا جایــی 
گرفتــن وام یــک الــزام شــود و حتــی  کــه بــا اصــرار رئیس جمهــور 
گــر شــما  کــه ا کنــد  رئیس جمهــور خطــاب بــه دســتگاه ها اعــالم 
کار )گرفتــن وام( را نکنیــد، مــن خــودم وارد میــدان خواهــم  ایــن 

ج تهیــه می کنــم. شــد و وام هــای مــورد نظــر را از خــار
تحلیــل هاشــمی رفســنجانی و تیــم اقتصــادی اش در آن زمــان 
کــه بــا اجــرای مفــاد برنامــه اول و تســهیالت خــاص بــرای  ایــن بــود 
تامیــن  صــادرات  از  حاصــل  ارز  از  وام هــا  بهــره  و  وام  صــادرات، 
گفتــه روغنی زنجانــی رئیــس وقــت ســازمان  می شــود ولیکــن بــه 
برنامــه و بودجــه، تحلیــل اشــتباه در قیمــت هــر بشــکه نفــت و 
کاهــش قیمــت آن در بازارهــای جهانــی و همچنیــن اشــتباه در 
را در پرداخــت  میــزان صــادرات غیرنفتــی، عمــال دســت دولــت 
از بدهی هــا را در  گذاشــت و تلمبــاری  وام هــای خارجــی خالــی 

کــرد. ســال 70 و 71 ایجــاد 

ســرانجام تصمیمــات اشــتباه دوســاله دولــت ســازندگی، تبعاتــش 
کــرد تــا حتــی یــادگار امــام  را بــه ســوی ســفره های مــردم ســرازیر 
کیــد بــر ایــن  کار دولــت، تا کــه دریکســال  ابتــدا بــه  خمینــی نیــز 
کــه »نبایــد توقــع داشــته باشــیم همــه معضــالت فــورا  مســاله دارد 
حــل شــود« و یــا اینکــه »مشــکالت اقتصــادی نبایــد شــما را از پــای 
ــد«،  ــارزه نکرده ای ــادی مب ــع اقتص ــرای وض ــز ب ــما هرگ ــاورد. ش دربی
وضــع  همچنیــن  و  اقتصــادی  سیاســت های  از  انتقــاد  بــه  لــب 

موجــود بگشــاید.
یکــی دیگــر از سیاســت های تکنوکراتــی دولــت هاشــمی، دعــوت از 
کشــور بــرای شــرکت دادن آنها در بازســازی  ج از  ســرمایه داران خــار
کنــش تنــد یــادگار امــام  کشــور بــود. ایــن اقــدام دولــت نیــز بــا وا

مواجــه شــد.
امــام  ارتحــال  مراســم  ســتاد  اعضــای  بــا  دیــدار  ســید احمد  در 
ــام  ــام و راه ام ــاد ام ــام، ی ــر ام ــم تفک ــد بگذاری ــه »نبای ــان اینک ــا بی ب

می گویــد: شــود«،  فرامــوش 
گذشــته بــرای مشــارکت   »دعــوت از ســرمایه داران فــراری رژیــم 
بــا  مغایــر  شــدیدا  ســازندگی،  دوران  اقتصــادی  برنامه هــای  در 
آرمان هــای اصیــل انقــالب اســالمی و خــط امــام اســت. بعضــی از 
بــرای  کــه  رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه  مســتاصل  آدم هــای 
بیاینــد  فــراری  ســرمایه داران  جــاری،  مشــکالت  چاره اندیشــی 
کــه مشــکل مــا بــا ســرمایه گذاری  کننــد. در صورتــی  ســرمایه گذاری 

چهار تا سرمایه دار خونخوار و فراری و زراندوز حل نمی شود.
دعــوای مــا بــا دنیــای ســرمایه داری بــه وجــود آورنــده مشــکالت 
کــه جنــگ بــا ســرمایه داری در بطــن مکتــب مــا نهفته  جــاری اســت 
کــه ســاده لوحانه از ســرمایه داران  اســت. حقیقتــا تاســف آور اســت 
بیائیــد  کــه  کنیــم  رهبــر دعــوت  و  نظــام  و  اســالم  بــه  بی اعتقــاد 
تاســف آورتر  هســتند!  فقیــر  مــا  مــردم  کــه  کنیــد  ســرمایه گذاری 
اینکــه بــاز می گوینــد در خــط امــام حرکــت می کنیــم. بــه چــه قیمــت 
ــه  ــم. ب کنی ــراری را وارد وطــن  ــدادی ســرمایه دار ف ــم تع می خواهی
ــی! ــای انقالب ــردی نیروه ــزب اهلل و دلس ــت دادن ح ــت از دس قیم

کینه هــا بــا نظــام مــا دارنــد و هرگــز بــه  ســرمایه داران فــراری عنــاد و 
ایــن مــردم مظلــوم نخواهنــد بــود. پــس ایــن همــه مصائــب مــردم 
ــما  ــود؟ ش ــه ب ــرای چ ــالمی ب ــالب اس ــال انق ــیزده س ــول س ــا در ط م
بــه چــه عنوانــی دســت از خــط روشــن و بی ابهــام امــام می کشــید 
کــه همیشــه از منفورتریــن  و جلســه بــا الجوردی هــا و برخوردارهــا 
افــراد نــزد ملــت مــا هســتند، برگــزار می کنیــد؟ آن هــم در شــرایطی 
گردان زنــده  کــه رهبــر  معظــم انقــالب اســالمی بــه عنــوان یکــی از شــا
کیــد بــر ادامــه مبــارزه آشــتی ناپذیر بــا دشــمنان  امــام توصیــه  ا
ــدن  کشته ش ــی  ــد و حت ــکار دارن ــکای جنایت ــام و آمری ــالب و نظ انق

ــکا را شــهادت می داننــد. ــا آمری در راه مبــارزه ب
کنــار ســرمایه داران  کــه مــا در  ایــن چــه سیاســت غلطــی اســت 
خدمــت  مــردم  بــه  می خواهیــم  کــه  بگیریــم  قــرار  آمریــکا  مقیــم 
کــه  کنیــم. مــردم مــا خدمــت را نمی خواهنــد، دعــوت از دکترهایــی 
کوچکتریــن قدمــی در راه  در حساســترین شــرایط جنــگ تحمیلــی 
مــداوای مجروحــان برنداشــتند، نمی تواننــد دردی از دردهــای 
کشــور در شــمال  ــه  ــه محــض ورود ب کننــد و آنهــا ب مــردم را مــداوا 
کن می شــوند و برای مردم دور افتاده روســتاهای  شــهر تهران ســا
کــرد. دعــوت از نخبــگان و متخصصــان در  کاری نخواهنــد  محــروم 
کــه  کنــد  گرهــی از مشــکالت نظــام و انقــالب بــاز  شــرایطی می توانــد 

مبتنــی بــر اعتقــادات و ارزش هــای اســالمی نظــام باشــد.
وقتــی مــا بــا الجوردی هــا در آمریــکا جلســه تشــکیل دادیــم، وقتــی 
از  امــام  ج نشســته بودنــد و فرزنــدان  کــه در خــار کســانی  از  مــا 
بی دکتــری جــان می دادنــد، دعــوت بــه عمــل آوردیــم، نبایــد توقــع 
داشــته باشــیم نگوینــد همــه ارزش هــای دوران انقــالب بــه ضــد 
ارزش تبدیــل شــده اســت. مالقــات بــا ســرمایه داران فــراری زمــان 
شــاه، ایــران را بــه ایــران زمــان شــاه، یعنــی مــورد قبــول غــرب مبدل 
کــه در تمــام  می کنــد و ایــن ظلــم بــزرگ در مــورد رهبــری اســت 
سخنرانی هایشــان غــرب بــه خصــوص آمریــکا را دشــمن انقــالب مــا 

معرفــی می کننــد...
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گذشــته و بــا قــدرت بیشــتری بایــد از خــط امــام  مــا امــروز بیــش از 
کــه بــدون اجــازه رهبــر معظــم  کســانی  کنیــم و در مقابــل  دفــاع 
افــکار  بایســتیم و نگذاریــم  انجــام می دهنــد،  انقــالب اقداماتــی 
امــام و رهبــری و آرمان هــای نظــام از ایــن مملکــت رخــت بربنــدد. 
کــه  کــه مــا رهبــر معظــم انقــالب را داریــم، مطمئــن هســتیم  از آنجــا 
ح هــا جامــه عمــل نخواهــد پوشــید ولــی  ایــن سیاســت ها و طر

کــم نیســت.« ح ایــن مســائل هــم  ضــرر طــر
گرفتــن وزارتخانه هــا بــرای  سیاســت های غلــط و زنبیــل بدســت 
گرانی هــا  کشــورهای بیگانــه و عــدم پرداخــت آن، فشــار  اخــذ وام از 
را روز بــه روز بــر مــردم می افزایــد و تحمــل ایــن شــرایط بــرای یــادگار 
کــه می دانــد  امــام در حالــی ســخت و غیرقابــل تحمــل می شــود 
تمــام ایــن مصیبت هــا برگرفتــه از الگــوی غربــی و پشــت پــا زدن 
نیــز  امــر  بــه تمامــی آرمان هــای روح اهلل خمینــی اســت. همیــن 
ــکننده  ــار ش ــال 70 از فش ــرداد س ــتم م ــه در هش ک ــود  ــث می ش باع

ــر مــردم بگویــد. اقتصــادی ب
راه انــدازی  بــه  زمانــی  هــر  از  بیشــتر  مــا  بیمــار  »اقتصــاد   
کــه در تبییــن  کننــد  کســانی فکــر  گــر  خ هــای تولیــد نیــاز دارد. ا چر
کننــد،  مســائل اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه بایــد همــه تعریــف 
گــول می زننــد و از واقعیت هــای جــاری جامعــه فاصلــه  خــود را 
کمبــود و فشــار اقتصــادی بــر دوش خیــل  گرانــی و  گرفته انــد. امــروز 
محرومیــن جامعــه بــه صــورت شــکننده ای درآمــده اســت و بایــد 

عاجال چاره ای برای آن اندیشید....
گــر  حــل مشــکالت اقتصــادی نیازمنــد بــه زمــان طوالنــی اســت. مــا ا
دســت از آرمان هــای اســالمی برداریــم، مســلما بــه یــک اقتصــاد 

شــکوفا در جهــت اهــداف اســالمی و انقالبــی نخواهیــم رســید.
روح غالــب بــر اقتصــاد غربــزده، تجمل پرســتی و رفاه طلبــی اســت. 
کالبــد مدیــران دولتــی ریشــه می دوانــد  بــه آرامــی در  ایــن روح 
و دیگــر ساده زیســتی بــرای یــک مدیــر عــار و تجمل گرایــی ســکه 
ــه  ک ــور را  ــای رئیس جمه ــا باوره گوی ــه  ک ــکه ای  ــود« س ــج می ش رای
کــرد تــا او نیــز بگویــد  در مکتــب امــام آمــوزش دیــده اســت، دگرگــون 

»بســیجی بایــد مانــور اشــرافی گری بدهــد«.
و دولتمــردان،  بیــن سیاســیون  در  امــر  گشــتن همیــن  طبیعــی 
ساده زیســتی  مــرد  بــزرگ  مکتــب  در  کــه  آقــا  ســید احمد  انتقــاد 

برمی انگیــزد. را  بــود   دیــده  امام خمینــی  آمــوزش  چــون 
ــال 70،  ــت س ــان در اردیبهش کیه ــه  ــا روزنام ــی ب گفت وگوی وی در 

درخصــوص افزایــش تجمل گرایــی و رفاه زدگــی می گویــد:
  »بلــه متاســفانه تجمــل، زیبائی پرســتی، رفاه زدگــی، افــراط در 
گــر بخواهیــم بــه  کــه ا میهمانی هــای آنچنانــی بــه حــدی اســت 
کار بــس مشــکلی در پیــش  ســال های قبــل از فــوت امــام برســیم، 
گل هــای  گلدان هــای  داریــم. شــما ســری بــه وزارتخانه هــا بزنیــد، 
کــه از مــال مــردم فقیــر تهیــه می شــود را ببینیــد. میــز و  زینتــی 
صندلی هــا دیگــر میــز و صندلی هــای اول انقــالب نیســت. ســفره ها 
کــه  دیگــر آن ســفره ها نیســت. ریخــت و پاش هــا بــه قــدری اســت 
کــه  کســی را بــه درد مــی آورد. اینهــا همــه بــرای ایــن اســت  دل هــر 

شعارهای انقالب را جدی نگرفته ایم....«
وی همچنیــن در شــهریورماه ســال 70 و در دیــدار بــا خانواده های 
شــهدای شهرســتان های خمیــن، جیرفــت و اقشــار مختلــف امــت 
حــزب اهلل بــه انحــراف تدریجــی برخــی از مســئولین اشــاره می کنــد 

ــد: و می افزای
کمــک اســتکبار دســت بــه تــرور روحانیــون   »ضــد انقــالب بــا 
و  نخســت وزیری  اســالمی،  جمهــوری  حــزب  انفجــار  زد.  بزرگــوار 
از  جمعــه  ائمــه  تــرور  و  مذهبــی  سیاســی،  شــخصیت های  تــرور 
مــوارد قابــل اشــاره اســت. ناچــار روحانیــون مســئول بــه محافــظ 
پنــاه بردنــد و حفاظــت خــود را بــه آنهــا ســپردند و نطفــه جدایــی از 
ــون  ــد روحانی ــازه نمی دادن ــن اج ــد.دیگر محافظی ــته ش ــردم بس م
کــردن  ترورهــا جــدا  بزرگتریــن ضــد  برونــد.  مــردم  بیــن  مســئول 

مسئولین روحانی از مردم بود.
بــه  روحانــی  مســئولین  و  داد  انجــام  را  خــود  کار  جدایــی   ایــن 
طــرف  از  بشــنوند.  را  مــردم  دل  حــرف  نمی توانســتند  راحتــی 

دیگــر پاســدار و حفاظــت داشــتن خودژســتی شــد و تشــریفات 
تغییــر داد. دیگــر  را  مبــارز  خلق وخــوی  خلقی بــودن روحانیــون 
روحانیــون مســئول ماننــد مــردم جنــوب شــهر در صــف اتوبــوس 
نمی ایســتند. منازلشــان بــا منــازل پابرهنه هــا همخوانــی نــدارد. 
ک آنهــا ماننــد مــردم نیســت. مســافرت ها، وضــع زن  خــورد و خــورا
کــرده اســت و باالخــره تجمل جای درویشــی  کلــی تغییــر  و بچــه بــه 

گرفــت. فریــاد امــام و رهبــر انقــالب بلنــد شــد. را 
ــا آب از آســیاب  کمــی تغییــر می دهنــد ت بعضی هــا ظاهــر قضیــه را 
کــه تشــریفات فقــط ماشــین بنــز اســت  بیفتــد. خیــال می کننــد 
کــه تشــریفات تنهــا ایــن نیســت.  کــه در آن می نشــینند، در حالــی 
کــرده اســت. هــر قــدم انحرافــی بعــد  تشــریفات در تفکــر مــا رســوخ 
از چنــدی قبــح خــودش را از دســت می دهــد و معتقــد می شــویم 
کــه بــه قــول امــام  کــه اینکــه چیــزی نیســت. در ایــن موقــع اســت 
کتــاب چیزهایــی نوشــته  مــردم بــا خــود می گوینــد نکنــد پشــت 

ــه مــا نمی دانیــم. ک شــده اســت 
کــه  مریدانــی  و  ســربرآوردند  مرتجــع  و  ضدانقــالب  روحانیــون 
ــاره دور خــود جمــع  کــرده بودنــد، دوب روحانیــون انقالبــی جــذب 
کردنــد. اینبــار حرف هــای آنهــا و مخالفت هــای آنهــا بــرای مریــد ان 
کــه  گــر بعضــی از روحانیانــی  قدیمی اشــان قابــل فهــم بــود لــذا ا
که  قبــل از انقــالب در غــم و شــادی مــردم شــریک بودنــد، همان هــا 
گــر زود بــه فکــر عــالج نیفتنــد خطــری  ســخنگوی انقــالب بودنــد، ا
گــردد. اینکــه روحانــی  کــه احســاس می شــود ممکــن اســت جــدی 
حــرف از مســتضعف می زنــد، می گوینــد شــعار می دهــی، بــه علــت 
ــرد  ــر خــود عمــل می ک گ کــه خودعمــل نمی کنــد، و اال ا ایــن اســت 
کــه بــه حــرف  گرچــه ممکــن بــود  او شــعار بی محتــوا نمــی داد، ا
گــوش ندهنــد. بــه نظــر مــن یکــی از علــل دلســردی حــزب اهلل  او 
ایــن مســاله  اســت.  اجتماعــی همیــن  مقابــل مفاســد  عزیــز در 
در غیرروحانــی هــم هســت  ولــی مــن چــون یــک طلبــه هســتم، 
ــا وزیــر  گفتــم و یــک غیرروحانــی وکیــل و ی قســمت روحانــی اش را 

قســمت های دیگــرش را بگویــد. ایــن ُاس اســاس اســت.
مــردم  و  می شــد  تفســیم  مــردم  بــا  مبــارزه،  ســختی های  دیــروز 
امتیازهــای  امــروز  ولــی  می شــدند،  بی امــان  مبــارزه ای  در  گــرم 
حکومــت بــا مــردم تقســیم نمی شــود  لــذا حــزب اهلل حساســیت 
کــه  حزب الهــی  ســر  بــر  بحــث  البتــه  نــدارد،  را  قبــل  دلگرمــی  و 
کــه بــا خدایــش و امامــش  اعتقــادش محکــم اســت، نیســت؛ او 
ــا  ــختی ها و فریب ه ــل س ــه در مقاب ــا همیش ــت ت ــته اس ــان بس پیم

کوتــاه نیایــد.... بایســتد و هرگــز قدمــی 

اعمــال بعضــی از مســئولین از قبیــل نشســتن بــا ســرمایه داران 
کــه »روحانیــت متعهــد  ــا ایــن ســخن امــام  کــه ب فــراری در آمریــکا 
بــه خــون ســرمایه داران زالوصفــت تشــنه اســت و هرگــز بــا آنــان 
سر آشــتی نداشــته و نخواهــد داشــت« و دفــاع تبلیغــی سراســری 
کــه حزب اللهــی  از ایــن حرکــت نادرســت از جملــه چیزهایــی اســت 

را دلســرد می کنــد.
کــه در زمــان  عــدم هماهنگــی بــا بعضــی از مواضــع رهبــری معظــم 
امــام هــم اتفــاق می افتــاد و عــدم اعتــراض تبلیغــی سراســری و یــا 
کــه عــده ای از فرزنــدان انقــالب در  حتــی مــوردی موجــب می شــود 
کــه ایــن  حوزه هــا و دانشــگاه ها و محافــل سیاســی معتقــد شــوند 
ــه امــام  کــه ب ــی اســت  عــدم هماهنگــی خــود سیاســت مــورد قبول

در زمــان امــام صدمــه مــی زد و بــه رهبــری معظــم در ایــن زمــان.
در  بی حســاب  آمدهــای  و  رفــت  و  موضعگیری هــا  ایــن 
بخصــوص  بــازار  و  کوچــه  و  کارخانه هــا  حوزه هــا،  دانشــگاه ها، 

کــه ممکــن اســت در  گســترده ای دارد  محافــل سیاســی بازتــاب 
دراز مــدت زیان هــای غیرقابــل جبرانــی بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــادی  ــاه اقتص ــه رف ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک ــت  ــه داش ــال توج کام ــد  بای
کــه در مقاســیه بــا آن رفــاه،  شکســت سیاســی و اعتقــادی نخوریــم 

می شــود. عایدمــان  بیشــتری  ضــرر  زمینه هــا  ســایر  در 
کــردم و خواســتم بگویــم همــه   مــن صرفــا بــه یکــی دو مــورد اشــاره 
گــردن آمریــکا انداختــن و همــه ضعفهــا را بــه پــای  چیــزی را بــه 
از  شــعارهای  ایــن  چتــر  زیــر  در  و  نوشــتن  خارجــی  کتورهــای  فا

عیــوب خــود غافــل بــودن ســاده لوحانه اســت.«
و  امــام  یــادگار  توصیه هــای  بــه  دولتــی  مســئوالن  توجــه  عــدم 
بی توجهــی  و  لیبرالیســتی  اقتصــاد  اتوبــان  در  رفتــن  تختــه گاز 
بعــد،  ســال   2 کــه  رســاند  جایــی  بــه  را  کار  انقــالب  اســاس  بــه 
ــه  ــه انحــراف از آرمان هــا ب ــی خــود را نســبت ب ســید احمدآقا نگران

کنــد. بیــان  صریح تــر  صــورت 
کارهایــی  کــه نبایــد دســت بــه   »اینجانــب بارهــا تذکــر داده ام 
کــه در آینــده بــرای مــردم و ســردمداران حکومــت بــه عنــوان  بزنیــم 
ــریفات  ــار تش ــه دچ ک ــم  کنی ــالش  ــد ت ــد. بای ــول باش ــورد قب روش م
زایــد نگردیــم. حضــرت امــام در ســال 58 بعــد از انجــام رفرانــدوم 
بــه  گهی هــای تبریــک را چــاپ می کردنــد  کــه مرتبــا روزنامه هــا آ
کار طاغوتــی را انجــام  کــه بــه روزنامه هــا بگوئیــد ایــن  مــن فرمودنــد 
کننــد. رهبــر معظــم انقــالب در ســخنرانی  ندهنــد و آن را متوقــف 
روی  دارم  دوســت  مــن  فرمودنــد:  داشــتند،  شــهرکرد  در  کــه 
کوچه هــای شــما راه بــروم و هرگــز بــرای مــن  ک  ســنگ ها و خــا
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کار زشــتی اســت.  کــه ایــن  کوچــه و خیابانــی را آســفالت نکنیــد 
همه دست اندرکاران نطام با سخنان رهبر انقالب موافقند.

بــه  ســری  می برنــد،  تشــریف  اســتانی  بــه  رئیس جمهــور  آقــای 
روزنامه هــا بزنیــد،  ده هــا صفحــه پــر از تبریــک ســفر ایشــان بــه آن 
ج  کثــر تبریک هــا مثــل هــم! میلیون هــا تومان خر اســتان اســت! و ا
ــن  ــه ای ــی ب ــه احتیاج ــز چ ــت جمهور عزی ــت! ریاس گهی هاس ــن آ ای
کــه می توانند پــول این  کســانی  کارهــا دارنــد؟ خوشــامدگویی  نــوع 
گهی هــا را بدهنــد، چــه نفعــی بــرای مــردم و ریاســت جمهوری  آ
ج  کارهــا، خــر ج را بــه جــای ایــن  دارد؟ آیــا بهتــر نبــود اینگونــه مخــار

ــم. ــا غــذای فقــرا و مســتمندان می کردی دارو ی
کارهــا امــروز بــرای ریاســت جمهوری اســت و فــردا بــرای فــالن  ایــن 

وزیــر، پــس فــردا بــرای اســتاندار! 
مســلما ریاســت جمهور عزیــز مــا 
کــه خــود مــن یکــی از ارادتمندان 
راضــی  هســتم،  ایشــان  جــدی 
ــد  ــریفات زای ــا و تش کاره ــن  ــه ای ب

نیســتند.
قبیــل  ایــن  جلــوی  امــروز  گــر  ا
فــردا  نشــود،  گرفتــه  کارهــا 
دیگــران  بــرای  ترک کردنشــان 
نبایــد  می شــود.  تلقــی  توهیــن 
که در چنین مســیر  اجــازه دهیــم 

بیفتیــم«. ارزش کشــی  و  تلــخ 
کــه  تــا جایــی  دولــت ســازندگی 
اقتصــادی  مســیر  توانســت 
تــاز  و  تاخــت  بــرای  را  کشــور 
گذاشــت.  بــاز  ســرمایه داران 
کــه بــه تعبیــر دولتی هــا  مســیری 
اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای  گــر  ا
مــردم  درصــد   15 توسعه  شــان 
خ هــای اقتصــادی  هــم زیــر چــر
نداشــت. مانعــی  می شــدند،  لــه 

در آن دوران بــه حــدی دســت ســرمایه داران بــرای وارد آوردن 
کــه یــادگار امــام در چندیــن  فشــار بــر طبقــه مســتضعف بــاز بــود 
ســخنرانی نســبت بــه تــداوم ایــن وضعیــت شــکایت می کننــد و 
کــه بــا منافقیــن شــد، بــا  خواســتار عملکــردی هماننــد برخــوردی 

می شــود. ســرمایه داران 
کنتــرل شــرایط نابســانمان اقتصــادی و حمایــت از تــوان    »امــروز 
اقتصــادی محرومــان جامعــه، الزمــه سالم ســازی فعالیت هــای 
خــون  هــم  امــروز  متاســفانه  اســت.  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
کوچــک می مکنــد. بعضی ها  مســتضعفین را ســرمایه داران بــزرگ و 
خیــال می کننــد بــه بخــش خصــوص بهــا دادن بــه معنــای آزادی 
کــه هــر انــدازه خواســتند  عمــل ســرمایه داران بــه شــکلی اســت 

خــون مظلومیــن را در شیشــه بکننــد. اینگونــه نمی شــود....
برخــورد  ســنجیده ای  طــور  بــه  بــزرگ  ســرمایه داران  بــا  مــا  گــر  ا
یــک  ملــت  و  دولــت  برابــر  در  نمی توانســتند  آنهــا  می کردیــم، 
کــه ســرمایه داران تحــت لوای  کننــد. از موقعــی  مســاله ای را ایجــاد 
بخــش خصوصــی بــه تخریــب اقتصــادی مشــغول هســتند، هــر روز 
ســنگی در مقابــل تــوان اقتصــادی مــردم مظلــوم و مســتضعف 
گرفتــه  انداختــه و هــرروز سیاســت های اقتصــادی دولــت بــه بــازی 

می شــود...
کردیــم،  گــر مــا بــا ســرمایه داران هماننــد منافقیــن عمــل مــی   ا
کشــور بــه ایــن صــورت در نمی آمــد. یــک عــده ســرمایه دار  اوضــاع 
کــه اقتصــاد دولتــی مضــر اســت، بــه حــال  زالوصفــت بــه ایــن بهانــه 
کســی منکــر ایــن  خــود رهــا شــده و بــه جــان ایــن ملــت افتاده انــد. 
کــه اقتصــاد دولتــی مضراتــی دارد امــا بــه ایــن بهانــه نبایــد  نیســت 

کــم شــود... گســیختگی اقتصــادی حا لجــام 
ــد تابــع  ــاری اقتصــادی مخالــف اســت. مــا نبای ــا بی بندوب اســالم ب
گــر تابــع ایــن  سیاســت های اقتصــادی درهــای بــاز غــرب باشــیم. ا

آینــده  در  مطمئنــا  ســابق  شــوروی  ماننــد  باشــیم،  سیاســت ها 
کنونــی مشــکل تر می شــود«. کارمــان از شــرایط 

نیــروی  سیاســی  عقیدتــی  مســئوالن  بــا  دیــدار  در  امــام  یــادگار 
انتظامــی نیــز از لــزوم برخــورد بــا دانه درشــت ها و ســرمایه داران 
زالوصفــت می گوید.«نبایــد اجــازه دهیــم تحــت تاثیــر جــو تبلیغاتــی 
کار  کننــد. در چنین  کســی ضایــع شــود و بیگناهــی را محکــوم  حــق 

مهمــی اول بایــد ســراغ دانه درشــت ها برویــم.
افزایــش  بــرای  دولتــی  شــرکت های  و  نهادهــا  از  بســیاری 
کاذب خــود، قیمت هــای واقعــی و ســود عادالنــه را  درآمدهــای 
رعایــت نمی کننــد. تحــت عناویــن ملــی و دولتــی مایحتــاج مــردم 
را بــا قیمــت و ســود عادالنــه عرضــه نمی کننــد. دولــت و مســئوالِن 

گرانفروشــی اول بایــد بــه وضــع شــرکت ها و نهادهــای  مبــارزه بــا 
کننــد. دولتــی رســیدگی 

کار  کــه آزادی عمــل ســرمایه داران بــزرگ و متکاثر  گفتیــم  مــا از اول 
کارهــای زیربنایی و بازســازی  کســی بــا  را بــه اینجــا خواهــد رســاند. 
کــه  می گفتیــم  مــا  نیســت.  مخالــف  اقتصــادی  زیرســاخت های 
کــم  گســیختگی اقتصــادی حا اجــازه ندهیــد بــه ایــن بهانــه لجــام 

شــود.«
بــدون  رفســنجانی  هاشــمی  کبــر  ا آیــت اهلل  امــروزه  کــه  هر چنــد 
شــدیدی  انتقــادات  زمامــداری  اش،   دوران  خاطــرات  یــادآوری 
کنونــی روا مــی دارد ولــی بازخوانــی بخــش  را نســبت بــه شــرایط 
ــا الهام گیــری  ــاع ب ــودن اوض ــر ب ــان از وخیم ت ــخ نش ــی از تاری کوچک
از تئوری هــای لیبرالیســتی -کــه اصــرار زیــادی نیــز بــر اجــرای آن 

وجــود داشــت- دارد.
کــه نکنــد  بــه دولــت هشــدار می دهــد  یــادگار امــام در این بــاره 
صــرف اینکــه طرحــی از طــرف چنــد اقتصــاددان تهیــه شــده و تنــی 
کــه مســائل اقتصــادی را می فهمنــد آن را تائیــد  کســانی  چنــد از 

کنیــم. ــر آن پافشــاری  ــا آخــر ب کردنــد، موجــب شــود ت
را  دولــت  اقتصــادی  سیاســت های  موظفیــم  مــا  همــه  »امــروز   
کنیــم و دفــاع از دولــت وظیفــه شــرعی همــه اســت ولــی  پشــتیبانی 
صــرف اینکــه طرحــی از طــرف چنــد اقتصــاددان تهیــه شــده و تنــی 
کــه مســائل اقتصــادی را می فهمنــد آن را تائیــد  کســانی  چنــد از 

کنیــم. کردنــد، نبایــد موجــب شــود تــا آخــر بــر آن پافشــاری 
کارشناســان جنگــی و نتیجــه جنگ  ح هــای  مــا بایــد از جنــگ و طر
دولــت  کارشناســان  بایــد  کــه  بیاموزیــم  را  درس  و  تجربــه  ایــن 
گیرنــد و بــا شــجاعت و  ح هــای خــود زمــان در نظــر  حتمــا بــرای طر
کــه تــا فــالن زمــان نتیجــه  صراحــت بــا مــردم حــرف بزننــد و بگوینــد 
کــه در صــورت عــدم موفقیــت  ایــن سیاســت اقتصــادی چیســت 

کــه یــک مرتبــه  کار بــه جایــی می رســد  کــرد و اال  فــورا فکــر اصالحــی 
ــکالت  ــر مش ــلیم در براب ــز تس ــی ج ــچ راه ــه هی ک ــویم  ــه می ش متوج

نداریــم.
نتیجــه اینکــه بــا وضــع اقتصــادی مــردم تجمل گرایــی روحانیــون 
بعضــی  موضع گیری هــای  و  درســت  فرهنگــی  کار  عــدم  و  مبــارز 
از مســئولین، مالیمت هــای بی مــورد دیگــر نبایــد انتظــار داشــته 
باشــیم همــان شــور و حــال اول انقــالب باقــی باشــد و مــردم در 
نمی شناســند  پــا  از  ســر  فرهنگــی  و  سیاســی  تنش هــای  مقابــل 
مبارزاتــی  میادیــن  و  اجتماعــی  مفاســد  بــا  کارزار  عرصــه  وارد  و 

شــوند.«
کارشناســان و همچنیــن  عــدم توجــه بــه توصیه هــا و هشــدارهای 
پافشــاری  عــدم  بــرای  امــام  یــادگار 
اقتصــادی  مســائل  برخــی  روی  بــر 
حصــر  و  بی حــد  دریافــت  همچــون 
بــه  ســرانجام  خارجــی  وام هــای 
بدهــی ســنگین 30 میلیــاردی و عــدم 
کار را  پرداخــت آن منجــر می شــود و 
بــا  دولــت  کــه  می رســاند  جایــی  بــه 
تغییــر تئوریســین های اقتصــادی اش، 
بــه  تعدیــل  سیاســت  از  رویــه  تغییــر 

می دهــد. تثبیــت  سیاســت 
بــا  این خصــوص  در  امــام  یــادگار 
اســتقراض  بــه  لحــن  شــدیدترین 
و  می کنــد  انتقــاد  دولــت  خارجــی 

: یــد می گو
کــه دور دنیــا  گفــت    »آیــا آمریــکا بــه مــا 
کــه  کشــور و دولتــی  راه بیفتیــم و از هــر 
ســر راه مــان بــود چنــد صــد میلیــون و 
و  بگیریــم  میلیــارد دالر وام  چندیــن 
مملکــت را زیــر بــار اســتقراض خارجــی 
مــاه  ایــام  مــدت  یــک   … ببریــم؟ 
از دردســر جنــگ  آقایــان  بــود،  عســل 
ــتان  ــد. دوس ــه می کردن ــود را هزین ــای موج ــه و پول ه ــت یافت فراغ
دریافــت  مضــرات  و  می خوردنــد  حــرص  مرتبــا  نظــام  و  انقــالب 
در  آقایــان  امــا  می کردنــد  گوشــزد  را  خارجــی  ســنگین  وام هــای 
کشــورهای  از  را  وجهــی  هرگونــه  دریافــت  خــود  مصاحبه هــای 
بــا قاطعیــت می گفتنــد مــا هیچگونــه  کــرده و  خارجــی تکذیــب 

بدهــی خارجــی نداریــم.
کــه صحبــت از 35 تــا 40 میلیــارد دالر  امــا حــاال اعــالم می شــود 
بــه نحــوه  بدهــی اســت و هــر چنــد هفتــه یکبــار اخبــار مربــوط 
کــره،   هلنــد،  انگلیــس،  فرانســه،  آلمــان،  بــه  پرداخــت بدهی هــا 
ژاپــن و بعضــی ممالــک دور و نزدیــک در جرایــد چــاپ می شــود 
کــه ایــن روزنامه هــا را بــردارد ببــرد بگــذارد  و یــک نفــر هــم نیســت 
کل ســابق بانــک مرکــزی و دکتــر  جلــوی بــرادر دکتــر عادلــی رئیــس 
کــه مگــر شــما  نوربخــش وزیــر ســابق دارایــی و از آقایــان بپرســد 

نمی گفتیــد مــا صنــار بــه ممالــک خارجــی بدهــکار نیســتیم؟«
کارشناســان، آغــاز تجمل گرایــی و انحــراف  ــه اعتقــاد بســیاری از  ب
دولــت  درون  از  کشــیده  فلــک  بــه  ســر  قیمت هــای  و  مســیر  از 
ســازندگی آغــاز شــد و امــروزه بســیاری از تحلیلگــران ســنگ بنای 
اقتصــاد بیمــار امــروز را ریشــه در عملکــرد دولــت  ســازندگی تحلیــل 
می کننــد. چــه اینکــه رهبــر معظــم انقــالب نیــز در اول فروردیــن 
از  یکــی  امــام رضــا )ع(،  زائــران حــرم  مــاه ســال 1392 در جمــع 
کنونــی در وابســته  علــل مهــم تاثیرگــزاری تحریم هــا را در شــرایط 
کشــور بــه نفــت دانســتند و فرمودنــد: »مــن هفــده  بــودن اقتصــاد 
و  بــود  کار  ســر  زمــان  آن  در  کــه  دولتــی  بــه  قبــل  ســال  هجــده 
کردیــم،  کــه مــا هــر وقــت اراده  کنیــد  کاری  گفتــم  بــه مســئوالن 
بتوانیــم دِر چاه هــای نفــت را ببندیــم. آقایــاِن بــه قــول خودشــان 

کــه مگــر می شــود؟!« »تکنوکــرات« لبخنــد انــکار زدنــد 
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روایت ترقی از دولتی که به دنبال عدالت و  توجه به قشر ضعیف نبود

هاشمی تحمل نقد را نداشت و مجلس را دورمی زد
 گرانی ۱۳۰۰ درصدی دالر در دولت ها شمی

گــر 20 ســال پیــش می خواســتیم دربــاره "نقــد عملکــرد دولــت  شــاید ا
گفت و گویــی داشــته باشــیم،  آقــای هاشــمی رفســنجانی" مصاحبــه و 
اینکــه عاقبــت مــا  یــا  بــرای مصاحبــه یافــت نمی شــد و  کســی  یــا 
کــه منتقــد  کســانی می شــد  کوثــری، عبــدی و همــه  هماننــد توکلــی، 

رئیس جمهــور دوران ســازندگی بودنــد.
گذشــته اســت امــا  کــه 16 ســال از پایــان ریاســت آقــای هاشــمی  امــروز 

کــم نیســت و بــا خیــال  دیگــر آن فضــا حا
راحــت می تــوان بــه خیابــان شــیمی رفــت 
و بــا حمیدرضــا ترقی عضو شــورای مرکزی 
حــزب موتلفــه اســالمی، دربــاره عملکــرد 

گفت و گــو نشســت. دولــت ســازندگی بــه 
کــه در دوران ســازندگی نماینــده  ترقــی 
که مجلــس زورش  مجلــس بــود، می گوید 
به دولت هاشمی نمی رسید تا در مقابل 
تخلفــات دولت ایســتادگی کنــد. او دولت 
هاشــمی را متخلف به اندازه تمام برنامه 
گــر  کــه ا اول توســعه می دانــد و می گویــد 
ــان  ــور در آن زم کش ــاد  ــیون اقتص فونداس
ــر  ــروز دیگ ــد، ام ــه می ش ــتی ریخت ــه درس ب

ایــن مشــکالت اقتصــادی را نداشــتیم.
تســنیم  خبرنــگاران  گفت و گــوی  متــن 
موتلفــه  حــزب  بین الملــل  مســئول  بــا 

می آیــد: ادامــه  در  اســالمی 

 بــه عنــوان اولیــن ســوال بفرماییــد 
پیــش از شــروع دولــت آقــای هاشــمی 
کشــور به  رفســنجانی اوضاع اقتصادی 
چــه نحــو بــود و ایشــان این وضعیــت را 

چگونه به پایان رساندند؟
بــا شــرایط اقتصــادی مقطــع  در رابطــه 
که  گفت  کار آقای هاشمی باید  شروع به 
در دولــت آقــای موســوی وضعیــت بدیــن 
کــه تقریبا ذخایــر ارزی  کشــور به  نحــو بــود 
کــرده و  کاهــش پیــدا  طــور قابــل توجهــی 

کز اقتصــادی، منابع اقتصادی  بــه صفــر رســیده بــود. از طرف دیگر مرا
و  بنگاه هــای اقتصــادی در ســطح کشــور از جنــگ آســیب های بســیار 
ــم از آن  ــمی ه ــای هاش ــرات آق ــًا تعبی ــه تقریب ک ــود  ــده ب ــدی ای دی ج
کشــور را در شــرایط نامناســب و با  که  کی از این بود  وضع اقتصاد، حا

گرفتــه بــود. کســری بودجــه تقریبــا 50 درصــد بــه بــاال تحویــل 
کشــور هــم از بیــن رفتــه  عــالوه بــر ایــن بســیاری از امکانــات اقتصــادی 
بــود، قیمــت فــروش نفــت به حداقل رســیده بــود، در حوزه بین الملل 
کثریــت  کشــور در یــک انــزوا اســیر بــود زیــرا ا هــم تحریــم داشــتیم و 
کشــورهای غربــی و شــرقی در جنــگ موضــع مقابلــه بــا جمهــوری 
اســالمی داشــتند، بنابرایــن درگیــر وضعیــت بســیار نامناســبی بودیــم.

در پایاِن ســال دولت آقای موســوی، حضرت امام )ره( سیاســت های 
کــه  کردنــد  بازســازی کشــور را بعــد از جنــگ و پذیــرش قطعنامــه اعــالم 
کــه مجلس تصویب  سیاســت های بازســازی و برنامــه اول توســعه ای 
کــرده بــود، دو ســند باالدســتی بــرای فعالیــت دولــت جدیــد بــود. ایــن 
کار دولــت آقــای هاشــمی را از ســال 68 تــا  دو ســند باالدســتی برنامــه 
کــه براســاس آن هم خرابی های  ســال 72 در دوره اول جهــت مــی داد 

ناشــی از جنــگ بازســازی می شــد و هــم وضعیــت اشــتغال بعــد از 
جنــگ و ایجــاد ســرمایه گذاری افزایــش می یافــت.

ــورده ای  ــدود 4 و خ ــاال و ح ــی ب ــت خیل ــد جمعی ــرخ رش در آن دوره ن
کــرده بــود و ایجــاد  کشــور ُافــت قابــل مالحظــه ای  بــود. درآمــد ســرانه 
کشــور امکان پذیــر نبــود زیــرا  رشــد اقتصــادی تنهــا بــا درآمــد موجــود 
تقریبــًا همــه درآمدهــا صــرف جنــگ و ... شــده بــود، بــه همیــن خاطــر 

مــا نیازمنــد بــه اســتقراض از سیســتم بانکــی داخلــی و خارجــی بودیــم 
کــرده بــود. کــه برنامــه پنــج ســاله اول هــم ایــن مجوزهــا را پیش بینــی 
که دولت آقای هاشــمی  کلی از شــرایطی بود  به هر روی این شــمای 
کــرد. بــرای ارزیابــی عملکــرد آن زمــان دولــت آقــای هاشــمی  کار را آغــاز 
طبیعتــا بایــد برنامــه پنج ســاله اول و سیاســت های ابالغــی حضــرت 
امام)ره( در رابطه با بازســازی، بیشــتر صورت بگیرد نه با شــرایط االن 

تــا یــک قضــاوت منصفانه نســبت به عملکــرد دولت داشــته باشــیم.

 آقای هاشــمی سیاســت تعدیــل اقتصادی را مطــرح و پیگیری 
کردند که به گفته کارشناسان فشار بسیار زیادی به طبقات محروم 
و مستضعف جامعه وارد کرد. حتی این جمله معروف هم از سوی 
گر در فرآیند تعدیل  مسئوالن دولت سازندگی شنیده شد که حتی ا
15 درصد جمعیت کشور در زیر چرخ های توسعه له شوند، اشکال 
که رهبری  کار به جایی رسید  ندارد، زیرا هزینه توسعه است. حتی 
مانع ادامه طرح تعدیل اقتصادی شدند. به نظر شما هدف آقای 
کار اقتصادی  هاشــمی و دولت ایشان از انتخاب این ایده و الگوی 

چه بود و برگرفته از چه نگاهی بود؟
کــه پذیــرش سیاســت تعدیــل بیشــتر بــه خاطــر ایــن  بــه نظــر می رســد 
کــه دولــت بــرای اخــذ وام از بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی  بــود 
پــول بایــد سیاســت های بانــک جهانی و صنــدوق بین المللی پــول را 
می پذیرفــت زیــرا آنهــا بــدون پذیرش سیاســت های خودشــان، وامی 
کــه منابــع داخلــی  مــا  کشــوری قــرار نمی دادنــد. از آنجــا  را در اختیــار 
ــود، طبیعتــا دولــت  بســیار محــدود ب
سیاســت  بایــد  وام  گرفتــن  بــرای 
تعدیــل اقتصــادی را دنبــال می کــرد.
بــود  سیاســتی  تعدیــل،  سیاســت 
کــه از نظریــه ســرمایه داری و مکتــب 
گو سرچشــمه  اقتصــاد پولــی شــیکا
ســاعی اش  و  بانــی  کــه  می گرفــت 
خــود آمریکائی هــا بودنــد. ایــن بالیی 
کشورها در آن  که بر سر خیلی از  بود 
کشــورهایی  مقطــع آوردنــد. در بیــن 
کــه یــادم می آید تنها برزیل توانســت 
خــود را از بحران هــای ناشــی از ایــن 
نــوع بدهی به بانک جهانــی و اتخاذ 
اقتصــادی  تعدیــل  سیاســت های 
کشــورها  بقیــه  ولــی  دهــد  نجــات 

خیلــی ضربــه خوردنــد.
راه هــای  گرفتــن  وام  بــرای  البتــه 
داشــت  وجــود  دیگــری  مختلــف 
ولــی پذیــرش سیاســت های بانــک 
در  را  بــدی  آثــار  و  تبعــات  جهانــی 
کشــورها  ســایر  ماننــد  مــا  اقتصــاد 
بــا  سیاســت  ایــن  البتــه  گذاشــت 
دیدگاه هــای خــود آقــای هاشــمی و 
دولــت ایشــان هــم ســازگاری داشــت 
زیــرا ایشــان هــم معتقــد بــه دیــدگاه 
گرایــش  و  بــود  آزاد"  "بــازار  اقتصــاد 
اقتصاد لیبرالیســتی داشــت. به قول 
اســمیتی  آدام  اقتصــاد  بعضی هــا 
غربــی را دنبــال می کــرد، بنابرایــن ایــن نــوع سیاســت های بانــک 

داشــت. ســنخیت  هاشــمی  دولــت  دیدگاه هــای  بــا  جهانــی 
دولــت هاشــمی هــم آزاد ســازی تجــارت را دنبــال می کــرد و هــم بــاز 
و هــم  اقتصــاد روی ســرمایه گذاران خارجــی  گذاشــتن درب هــای 
زمینــه اختصاصی کــردن اقتصــاد را بــه نــام خصوصی ســازی فراهــم 
کاهــش درآمــد ارزی از  کمبــود ارز و  می کــرد. از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه 
کاهــش ارزش پــول  کاهــش قیمــت نفــت بــود- بــا  نفــت -کــه ناشــی از 
کــه ایــن مســاله باعــث می شــد  ملــی و افزایــش نــرخ ارز مواجــه شــدیم 

کــم دالری، ریــال هنگفتــی بدســت آوریــم. از درآمــد 
کشــور فراهــم شــد و  بــه تبــع ایــن شــرایط امــکان چــاپ اســکناس در 
کــه االن طــی چنــد ســال گذشــته در ارتبــاط بــا ارز  عمــال همیــن بالیــی 
کاهــش ارزش پــول ملــی در  آمــد، در آن دوران اتخــاذ شــد و مــا شــاهد 
کــه دالر از نرخ میانگین حــدود 75 تومان  آن مقطــع تــا جایــی بودیــم 
تــا هــزار تومــان رســید، یعنی تقریبــا نــرخ ارز در آن مقطع یک وضعیت 

بســیار بحرانــی را بوجــود آورد و تــورم را بــه 50 درصــد رســاند.
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کنش هایی  گرانی های پس از آن، وا  آیا اتخاذ این سیاست ها و 
نیز به همراه داشت؟

آثار و تبعات سیاست تعدیل طبیعتا فشار روی قشر ضعیف جامعه 
آورد و قــدرت خریــد مــردم را کامــال کاهــش داد. در اثــر باال رفتن قیمت 
دالر بــه دلیــل اینکــه مــا تولیــد داخلــی نداشــتیم، واردات افزایش پیدا 
کــه باعــث  کــرد و بایــد نیازهــای کشــور از طریــق واردات تامیــن می شــد 
رکــود اقتصــادی در داخــل شــد. فشــار روی مــردم هــم تقریبــا تــا حــد 
کــه مــا  گونــه ای  طغیــان و جنبش هــای اجتماعــی پیــش رفــت بــه 
اعتراضات 9 خرداد مشــهد را داشــتیم، در اسالمشــهر، قزوین و شــیراز 

جنبش هــای اجتماعــی یــا جنبــش تهی دســتان بــه راه افتــاد. 
کــه دولــت آقــای هاشــمی وادار  مجموعــه ایــن اتفاقــات موجــب شــد 
کنــد و بــه مجلــس ارائــه بدهــد ولــی  شــود طــرح فقر زدایــی را تهیــه 
آن طــرح هــم مشــکالت عدیــده دیگــری داشــت و افزایــش نرخ هــای 

ــود. ــل توجــه ب ــه عوارضــش قاب ک ــرد  مجــددی را پیش بینــی می ک

 چرا دولت آقای هاشــمی اینقدر وام  خارجی اخذ می کرد؟ این 
وام ها برای چه پروژه هایی هزینه می شد؟

اخــذ ایــن وام هــا راجــع بــه پروژه های مختلفی بــود. مثال یکــی از موارد 
کــه حــدودا 145 میلیــارد یــا میلیــون دالر وام  پــروژه آب و فاصــالب بــود 
گرفتــه شــد، همچنیــن 50 میلیــون دالر بــرای خســارت های ناشــی از 
گیــالن و زنجــان و جاهــای مختلــف اخــذ شــد، البتــه وام هــای  زلزلــه 
دیگــری در رابطــه بــا محیــط زیســت و پروژه هــای مختلــف دیگــر نیــز 

گرفتــه شــد.
تعییــن و  بــرای 20 ســال  را   کثــر مقــدار وام خارجــی  مجلــس حدا
کــرده بــود ولــی فقــط یکــی از وام هــا بــه انــدازه همــان مبلغــی  تصویــب 
ــر مبلــغ همــه وام هــا را روی  گ ــود. ا ــرده ب ک ــب  ــه مجلــس تصوی ک ــود   ب
هــم می گذاشــتیم، بدهــی باالیــی می شــد. جــدای از ایــن دولــت از 

کــرده بــود. بانک هــای داخلــی هــم اســتقراض 
کل  من در سال 75 نماینده بودم. چند بار از آقای نوربخش )رئیس 
کــه میــزان بدهی دولت به سیســتم  کــردم  بانــک مرکــزی( درخواســت 
کنــد امــا اعــالم نمی کردنــد. باالخــره بــا فشــارهای  بانکــی را بــه مــا اعــالم 
زیــادی پیگیــری کردیــم تــا دولت این مبلغ را اعــالم کرد. مجلس هیچ 
کــرده بــود، نداشــت  کــه دولــت از بانــک  اطالعــی از مبلــغ اســتقراضی 
کــرده بــود و در  ولــی دولــت خــودش پــول را از بانــک برداشــته و خــرج 
بودجــه ســالیانه برگشــتش را اصــاًل نمــی آورد، یعنی همینطور بانک ها 

را خالــی می کــرد بــدون اینکــه بــه عنــوان وام بــه سیســتم برگردانــد.
گرفتیــم،  گــزارش نهایــی را بــا فشــار ناطق نــوری از نوربخــش  کــه  وقتــی 
بانکــی  از سیســتم  مشــخص شــد 56 هــزار میلیــارد تومــان فقــط 
کــه اینهــا هیــچ کدامــش در بودجه و قانــون نبود .  اســتقراض کرده انــد 
کــرد ه بــود تــا  دولــت از  منابــع داخلــی و هــم از منابــع خارجــی اســتفاده 

کنــد. بتوانــد سیاســت تعدیــل را دنبــال 

 برخــی کارشناســان معتقدنــد سیاســت تعدیل در برنامــه اول 
توســعه وجود نداشــت و دولت در اتخاذ این سیاســت راه جدید و 
خــالف برنامــه را بــاز کرد. مجلس چرا پــس از طــی راه خالف قانون 
دولت، دولت را بازخواست نکرد که چرا سیاست های برنامه اول را 

کنار گذاشت؟
کار را بکنــد.  ــه ایــن  ک کــه مجلــس زورش نرســید  کنــم   مــن فکــر مــی 
گذاشــت و  کنــار  کامــال برنامــه پنج ســاله را  دولــت مجلــس را دور زد و 
گوشــش بدهــکار نظــرات  کــرد. خیلــی هــم  برنامــه خــودش را دنبــال 
که  مجلــس و برخوردهای مجلس نبود. اســتدالل هایی هم مــی آورد 
االن برنامــه اول قابلیــت اجرائــی نــدارد و ما باید از این روش اســتفاده 
کــه در متــن برنامــه بــود،  کنیــم. بــر همیــن اســاس نیــز همــه چیزهایــی 
بــا نــگاه جدیدی براســاس نگاه اقتصاد ســرمایه داری منهــای عدالت 
برخــورد می شــد و همیــن باعــث شــد این سیاســت عــوارض متعددی 
را پدیــد بیــاورد و بتوانــد یــک ظاهــری بســیار پــر زرق و بــرق از اقتصــاد 
کــه در باطنــش مشــکالت عدیــده ای   موفــق جلــوه بدهــد؛ اقتصــادی 

بــرای آن دولــت و دولت هــای بعــدی بــه بــار آورد.
کــه دولــت بــه سیســتم بانکی و  جالــب اســت بدانیــد بدهکاری هایــی 

صندوق هــای بین المللــی باقــی گذاشــت، تــا ســال های ســال و حتــی 
در دولــت احمدی نــژاد نیــز بایــد پرداخــت می شــد. 

دولــت در آن زمــان رشــد قابــل مالحظــه را در بخش هــای مختلــف 
کــه  گذشــته بــود، نشــان مــی داد، زیــرا  کــه در دوران  نســبت بــه توقفــی 
دوران آقــای هاشــمی را بــا دوران جنــگ مقایســه می کردنــد و بــر طبق 
آن می گفتنــد در بخــش کشــاورزی 6 درصــد رشــد داشــتیم، ولی وقتی 
بــه نســبت ســال 76 بــه عنــوان پایــه اینهــا را ارزیابــی می کردنــد، معلوم 

کــرد. کــه  خیلــی نمی شــود روی ایــن رشــدها محاســبه  شــد 

آن  اقتصــادی  مســئولین  از  یکــی   
که مــا در برنامه مان دو  دوران می گفت 
مشکل اساســی داشتیم. یکی اینکه در 
برنامــه اول قیمــت نفــت را بیــش از حد 
کــرده بودنــد و دوم اینکه رقم  محاســبه 
صــادرات غیرنفتــی را غیــر واقعــی لحاظ 
شــد. به نظر شــما ایراد در برنامه بود یا 
کسانی که سیاست تعدیل را اجرا کردند، 

گیر افتادند؟
کــه اتخاذ   البتــه طبیعتــا دولــت بــا روشــی 
داد،  سیاســت  در  کــه  تغییــری  و  کــرد 
را ســریع  اقتصــادی  می خواســت رشــد 
که می خواســتند  جلــو ببرد. این ســرعتی 
بــه رشــد اقتصــادی بدهنــد بــا رونــدی که 

در برنامــه پیش بینــی شــده بــود -کــه بــا یــک شــیب مالیــم ایــن اتفــاق 
کــرده  بیفتــد- مغایــرت داشــت. مجلــس آن شــیب مالیــم را تصویــب 
کــه متناســب بــا قــدرت خریــد و تــوان و طاقــت مــردم باشــد ولــی  بــود 
کــه دنبــال عدالــت و توجه به قشــر  دولــت چــون سیاســتش ایــن نبــود 
فقیر جامعه باشــد، می خواســت درآمد ســرانه را فقط در ســطح کشــور 
ــه همیــن خاطــر  ــه ایــن مســائل توجهــی نداشــت و ب ــذا ب ــاال ببــرد ل ب

تی را بوجــود آورد. مشــکال

 یکــی از وظایــف مجلــس نظــارت بــر دولت اســت. بــا توجه به 
تخلفــات دولت آقای هاشــمی که شــما بــه آن اشــاره کردید، یعنی 
مجلس هیچ طرح و برنامه خاصی برای اینکه مسئولین اقتصادی را 

به مجلس بکشاند و یا استیضاح کند، نداشت؟
بــود. درگیــری  تقریبــا خاصــی  آن دوران، فضــای  حقیقتــا فضــای 
کار آمــد،  ــر ســر  ــه ب ک ــود. مجلــس ســوم  ــاد ب ــت زی بیــن مجلــس و دول
ک هــای زیــادی بــا دولــت آقــای هاشــمی داشــت امــا فضــای  اصطکا

گرفتــن آن و  کــه اینهــا توانســتند بــا  کشــور بعــد از جنــگ فضایــی بــود 
کــه  کننــد  کاری  گرایــش مــردم بــه مصرف گرایــی  پمپــاژ تبلیغاتــی بــرای 
کنــد و اال مشــی مجلــس  اصــال مجلــس نتوانــد در برابــرش ایســتادگی 

کامــال ضــد سیاســت تعدیــل اقتصــادی بــود.
کــردن اقتصــاد بــود  مجلــس ذهنیــت چــپ داشــت و دنبــال محــدود 
ولــی دولــت دنبــال اقتصــاد بــازار آزاد بــود. عملکــرد شــهرداری تهــران 
ــرای  ــور ب کش ــهری در  ــه همش ــق روزنام ــه از طری ک ــچی  کرباس ــای  و آق
افزایــش بــه مصــرف و تغییــر ارزش هــا در جامعــه بعــد از جنــگ،  مــردم 
را بــه ســمت رفاه طلبــی و اشــرافی گری و مصــرف بــاال ســوق مــی داد. 
کــه بــه لحــاظ تبلیغاتــی دولــت ایجــاد می کــرد،  ــر ایــن فضایــی  در براب
کنــد. دولــت از نظر تبلیغاتــی طوری  کار  مجلــس نمی توانســت خیلــی 
کــه می گفتنــد "مخالــف هاشــمی مخالــف رهبــری اســت،  کــرد  عمــل 
مخالــف رهبــری دشــمن پیغمبــری اســت". ایــن فضــا، فضایــی نبــود 

کــرد. کــه بشــود بــا آن مقابلــه و آن را محــدود 

 آقــای آل اســحاق وزیــر بازرگانــی دولــت دوم آقــای هاشــمی 
رفسنجانی بودند. ایشان می گفتند "در دوره دومی که وزیر بازرگانی 
شــدم، بایــد طبــق قانون به انــدازه 3 مــاه ذخیره گندم در ســیلوها 
می داشتیم ولی در آن زمان تنها 5 روز این ذخیره را داشتیم". عده ای 
می گویند دولت وام های اخذ شده را در پروژه هایی به کار می برد که 
شــاید زیــاد نیــازی به آن نبــود. برچــه اساســی دولــت وارد پروژه ها 

می شد. آیا نگاه کارشناسی بود؟
کشــور بــود. بــه عنــوان   بعضــی از ایــن پروژه هــا، پروژه هــای زیربنایــی 
ــای  ــا پروژه ه ــود ی ــی ب ــروژه زیربنای ــک پ ــالب ی ــروژه آب و فاض ــال پ مث
سدســازی زیربنایــی بــود ولی مشــکل اینجا بود که مبلــغ وام دریافت 
کــم بــود و نمی شــد بــا آن پــروژه را بــه اتمــام  شــده بــرای اجــرای  پــروژه 

رساند.
کــه  کثــرت آنهــا، اعتبــاری  از طــرف دیگــر بــه علــت گســتردگی پروژه هــا و 
کــم بــود. بــه همیــن خاطــر پروژه هــا  بــه آنهــا اختصــاص داده می شــد، 
کــه بایــد ظــرف  5 ســال انجــام  طوالنی مــدت می شــد، یعنــی پــروژه ای 
شــود، بــه علــت اینکــه ایــن پــول را بــرای 10 
پــروژه اســتفاده می کردیــم، میــزان تزریــق 
ــب  ــن موج ــد وای ــم می ش ک ــدام  ک ــر  ــه ه ب
کنــد  می شــد پیشــرفت فیزیکــی پروژه هــا 
ــروژه تعدیــل  ــه پ ــه طــور مرتــب ب شــود و ب
بخــورد. قیمــت تعدیــل هــم قیمــت آن را 

ــرد. ــاال می ب ب
اقــات پــروژه ای طراحــی می شــد  گاهــی 
و بــه جــای اینکــه ظــرف 2 ســال ســاخته 
شــود، در طــول تمــام مــدت دوران آقــای 
هاشــمی ســاخته نمی شــد و دولت هــای 
بعضــی  کردنــد.  تکمیــل  را  آن  بعــدی 
فشــارهای  براســاس  هــم  پروژه هــا  از 
نماینــدگان طراحــی می شــد. بــه عنــوان 
مثال دولت برای اینکه رای وزیر بهداشــت را از نمایندگان بگیرد، به 
همه اینها قول داده بود که یک بیمارســتان در شهرهایشــان بســازد. 
کارشناســی نشــده  کار  بــرای ســاخت ایــن پروژه هــا  بیمارســتان ها 
ــد از  ــا، 40 درص ــن پروژه ه ــان در ای ــا توم ــرف میلیارده ــس از ص ــود. پ ب
کارشناســی های بعــدی غیرضــروری تشــخیص داده  ایــن پروژه هــا در 
کــردن مجلــس و تطمیــع نماینــدگان  کت  شــد. ایجــاد پــروژه بــرای ســا
هزینه هــای زیــادی را بــه خــودش اختصــاص داد و بعــد هــم بــه دلیــل 

ــد. ــل نش ــا تکمی ــن پروژه ه ــادی از ای ــداد زی ــی تع کارشناس ــدم  ع
را تکمیــل پروژه هــای قبلــی  اولویــت اول  بعــدی هــم  دولت هــای 
کارشناســی متوجه می شــدند که ایــن پروژه  می گذاشــتند ولــی بعد از 
مقــرون بــه صرفه نیســت لــذا خیلی از ایــن هزینه هــا در آن مقطع هدر 
رفــت البتــه در بعضــی از مــوارد پروژه هــا ســوری بــود، یعنــی پــول بــرای 
کنــار فــالن شــهر ســاخته شــود، پرداخــت  اینکــه شــهرک صنعتــی در 
شــده بــود ولــی طــرف یــک ســوله زده و رفتــه بــود دنبــال کارش. پــول را 
کــرده بــود بنابراین نظارتی بر حســن  گرفتــه بــود و در پــروژه دیگــر خــرج 

دولت هاشمی مجلس را 
دور زد و کامالً برنامه 

پنج ساله را کنار گذاشت 
و برنامه خودش را دنبال 

کرد. خیلی هم گوشش 
بدهکار نظرات مجلس و 

برخوردهای مجلس نبود.
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اجــرای پــروژه هــا وجــود نداشــت.

 قبال مشاهده شده بود که برخی اطرافیان نزدیک آقای هاشمی 
رسما اعالم کردند که لیبرالیست های مسلمان هستند. این نگاه 
لیبرالیستی در سیاست های اقتصادی دولت آقای هاشمی چقدر 

تأثیرگذار بود؟
کثــر  مــدل اقتصــاد آقــای هاشــمی مــدل آدام اســمیت بــود. هاشــمی ا
خطبه هــای نمــاز جمعــه اش بــرای پذیرفتــن این نوع نــگاه اقتصادی 
در افــکار عمومــی جامعــه تنظیــم شــده بــود. ایــن نــوع اقتصــاد یــک 
جلــوه ای از اقتصــاد ســرمایه داری تلقــی می شــد. ایــن سیاســت در 
کــه در خصوصی ســازی  تقریبــًا حــدود 270  حــوزه عمــل نشــان داد 
کــره و غیربــورس و بــدون  واحــد تولیــدی صنعتــی بــه صــورت مذا

گــذار شــدند.  مزایــده وا
ایــن نــو نگــرش باعــث شــد بــه جــای اینکــه خصوصی ســازی در جهــت 
کشــور بــرود، یــک قشــر نوکیســه جدیــد در  توزیــع ثــروت عادالنــه در 
کــه ایــن قشــر بعدهــا در بســیاری از سیاســت های  جامعــه پدیــد آیــد 
کــرد و االن هــم تاثیرگــذاری آنهــا بــه عنــوان  کشــور نقــش اصلــی را ایفــا 
کشــور قابــل توجــه و مالحظــه  مافیــای قــدرت در مســائل سیاســی 
اســت. اینهــا از رانــت دولــت توانســت اســتفاده و البی هــای سیاســی 
کردنــد تــا ایــن خصوصی ســازی را بــه ســمت اختصاصی ســازی ببــرد.

از طــرف دیگــر ایــن دیــدگاه لیبرالیســم در اقتصــاد در حــوزه سیاســت 
کــه دکتــر  کار تحقیقاتــی  گذاشــت. براســاس  و فرهنــگ هــم تاثیــر 
رفیعی پــور اســتاد دانشــگاه شــهید بهشــتی در همــان مقطــع، نشــان 
کــه ایــن تغییــر نظــام ارزشــی  کشــور مــی داد  از تغییــر نظــام ارزشــی در 
کشــور بــود و  مبتنــی بــر سیاســت های اقتصــادی لیبرالیســمی در 
گذاشــته  کنــار  موجــب شــد ارزش هــای دوران جنــگ و دفــاع مقــدس 
کنــد و ارزش هــای  گــروه مرجعشــان تغییــر پیــدا  شــود و بــه مــرور مــردم 
دینــی و اسالمی شــان کمرنــگ شــود و بــه ســمت نگاه هــای رفاه طلبی 

کننــد. گرایــش پیــدا  و اشــرافی گری و زندگــی مــدرن غربــی 
طبیعتــًا ایــن مســائل بــا اختــالف نظرهــای رهبــری مواجــه شــد و 
ایشــان بــه طــور مســتمر در دیدارهــای دولــت اعتــراض جــدی بــه 
کــه توانســت در  کســی  ایــن نــوع سیاســت ها می کردنــد و شــاید تنهــا 
کنــد، شــخص مقــام  ــر سیاســت تعدیــل بایســتد و آن را متوقــف  براب
معظــم رهبــری بــود. و اال مجلــس از پســش بر نمی آمد. ایشــان معتقد 
کــه مــا رشــد اقتصــادی بــدون عدالــت و توجــه بــه ارزش هــا را  بودنــد 
کــه بــرای  نمی خواهیــم و ایــن نــگاه بدردمــان نمی خــورد. بنــا نیســت 
ــت را  ــم و عدال ــا بگذاری ــر پ ــان را زی ــا و انقالبم ــادی ارزش ه ــد اقتص رش

کنیــم. فرامــوش 
در ایــن شــیوه هــم بــه فرهنــگ و ارزش هــای دینــی جامعــه لطمــه 
کــه ایــن نــوع اقتصــاد  بســیار زیــادی وارد شــد. بــه نظــر می رســد 
لیبرالیســتی منشــا بســیاری از تحــوالت بــرای بعــد از دولــت هاشــمی و 
بسترســاز آمــدن جریــان دوم خــرداد در کشــور شــد و به حــوزه فرهنگ 

گذاشــت. کامــاًل تاثیــر جــدی را  و سیاســت هــم 

ویژه خواهــی،  رانت خــواری،  می گوینــد  کارشناســان  برخــی 
گذاری ها به بســتگان و  فامیل بــازی و پارتی بــازی، مافیای نفتــی، وا
آشــنایان از دولت آقای هاشــمی و سیاســت های اقتصادی ایشان 

شروع شد؛ شما این گفته ها را تأیید می کنید؟
کثــر وزارتخانه هــا بــرای اینکــه بــه ســمت خصوصی ســازی  آن زمــان ا
کردنــد. بــرق، مخابــرات،  برونــد، شــرکت های نیمــه دولتــی ایجــاد 
نفــت و انــرژی و ... شــرکت های وابســته ای را بــرای خودشــان ایجــاد 
کــه از  کــه ایــن شــرکت ها هیئــت مدیره هایــی را منصــوب کردند  کردنــد 
تیم های وابســته به دولت آقای هاشــمی و طرفداران ایشــان بودند. 
ایــن شــرکت ها ضمــن اینکــه ســودآوری نداشــتند،  بودجــه ســنگینی 
کــه  را از دولــت می گرفتنــد. ایــن شــرکت ها بــه مــرور بــرای ایــن طیــف 
بتواننــد از ِقَبــل ایــن شــرکت ها ســودهای ســنگینی را بــه ســمت 

ــد، رانتــی شــدند. گروه هــای خــاص ببرن
و  خصوصی ســازی  شــیوه  ایــن  طریــق  از  کیســه  نــو  قشــر  همــان 
اختصاصی سازی در کشور شکل گرفت که در بسیاری از اینها رد پای 

همــه اطرافیان آقای هاشــمی را می توانیم مشــاهده بکنیــم، البته در 
دولــت آقــای موســوی شــیوه کوپنــی یک چنیــن رانت خواری هایــی را 
کاال بوجــود می آمــد،  کــه نســبت بــه  بوجــود آورده بــود؛ بــازار ســیاهی 
رانــت ایجــاد می کــرد ولــی در ایــن دولــت از طریــق خصوصی ســازی 
کانون هــای قــدرت  کــه منشــا پدیــد آمــدن  گرفــت  ایــن شــرایط شــکل 

بــرای بــر تاثیرگــذاری بــر سیاســت شــد.
در  کامــال  قــدرت  کانون هــای  ایــن  می بینیــم  انقــالب  فرآینــد  در 

سیاســت دخالــت می کننــد و در آن تاثیــر 
می گذارنــد. در انتخابات هــا فعــال عمــل 
حمایــت  خاصــی  جریــان  از  می کننــد، 
می کننــد و منبــع درآمد و هزینه بســیاری 

ــتند. ــا هس کاندیداه از 

 گفته می شود قیمت دالر از ابتدای 
تــا  انتهــای دولــت آقای هاشــمی رشــد 
بسیار فراوانی داشته است. برخی رشد 
کرده انــد!  چنــد صددرصــدی را اعــالم 
اقتصاددانــان  از  داودی  پرویــز  حتــی 
مطرح کشــور می گوید: اجرای سیاست 
قــدم  در  ایــران  در  اقتصــادی  تعدیــل 
نخســت منجر به تــورم، در قــدم بعدی 

منجر به تعدیل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و در قدم های بعدی 
منجر به افزایش قیمت ها در هر ســال از سوی شورای اقتصاد شد. 
روغنــی زنجانــی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه هــم می گوید: "در 
سال 68 پنج نوع ارز با قیمت های متفاوت داشتیم. ارز هفت تومانی 
هم بطور رسمی عرضه می شد. ارز رقابتی و ترجیحی به 35 تومان، 
ارز صادراتــی 42/5 تومــان، ارز 80 تومانی و ارز بازار آزاد که به قیمت 
گزارش یکی از روزنامه ها در ســال 73 دالر  130 تومان بود" اما طبق 
به حدود 900 و هزار تومان رســید! نظر شــما در این باره چیســت؟ 

قیمت دالر ابتدا و انتهای دولت آقای هاشمی چقدر بود؟
ــه وضعیــت اقتصــاد  ــه امــروزه آقــای هاشــمی ب ک ــًا انتقادهایــی  اتفاق
و دالر و... می کننــد، دقیقــًا در دولــت خودشــان نیــز همیــن وضــع 
کــه اینهــا  بوجــود آمــد بــود. دالر در ابتــدای دولــت 3 نــرخ داشــت 
بــرای ارز ترجیحــی و ارزهــای مختلــف بــرای واردات و صــادرات و نــرخ 
دیگــری داشــت و قیمــت اینها تغییــر می کرد. ایــن رقم در دولــت آقای 
کــه هــم تــورم را پدیــد  هاشــمی تــا هــزار و هــزار و دویســت تومــان رســید 

کاهــش ارزش پــول ملــی را بــه همــراه داشــت. آورد و هــم 

کتــاب "رویارویــی ســوم و جهــاد   آقــای محســن رضایــی در 
که آقای رفســنجانی  اقتصادی" در مورد دولت ســازندگی نوشــتند 
بحث صدور انقالب را متوقف کردند. از سوی دیگر امام خمینی )ره( 
کید داشتند. به نظر شما آقای رفسنجانی  همواره بر صدور انقالب تا
بــا ایــن رویکــرد از آرمان هــا و توصیه هــای حضرت امــام)ره( فاصله 

نگرفتند؟
سیاســت خارجی دولــت آقــای هاشــمی دکتریــن قبلــی موجــود در 
کــه دکتریــن ام القــری دانســتن  کشــور را 
ایــن  الریجانــی  جــواد  -کــه  بــود  ایــران 
دکترین را تبیین می کرد و ام القری بودن 
کشــور مــا بــود-  محــور اصلــی دیپلماســی 
گذاشــت و بــه دلیــل اینکــه نــگاه  کنــار  را 
رئالیســتی بــه عرصــه سیاســت خارجــی 
داشــت، صــدور انقــالب هیچــگاه مــورد 
توجه قرار نگرفت و در ازای آن تالش شــد 
که با کشــورهای غربی مناســبات نزدیکی 

برقــرار شــود.
دولــت بــرای تحقق سیاســت تنش زدایی 
با دولت آمریکا وارد یکســری فعالیت ها و 
ارتباطــات شــد و بــه دلیــل اینکــه نگاهش 
کــرد،  از ایدئولوژیــک بــه ژئوپلتیکــی تغییــر 
کــم  یــک انعطاف پذیــری نســبت بــه قوانیــن بین المللــی و ضوابــط حا
بــر نظــام بین الملــل پدیــد آمد.البتــه بــرای ایــن سیاســت دلیــل هــم 
داشــتند زیــرا قبــل از دولــت هاشــمی بــر اثــر سیاســت های دولــت 
موســوی و موضــوع جنــگ، ایــران انــزوای قابــل مالحظــه ای داشــت 
کــه بــرای جبــران ایــن انــزوا، سیاســت الزم  و بــه نظــر دولــت می رســید 
کردن  که برای تحقق این سیاســت و دنبال  اتخاذ شــود ولی قیمتی 
کــه امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری آن  آن داده می شــد، چیــزی نبــود 

را می پســنیدید.
کــه بــا سیاســت تعدیــل شــاید  دولــت آقــای هاشــمی فکــر می کــرد 
کننــد و دشــمنی آمریــکا را نســبت بــه ایــران  بتواننــد تحریم هــا را لغــو 
کاهــش دهنــد یــا تاثیــری بــر مجامــع بین المللــی نســبت بــه ایــران 
بگــذارد و ایــران در صحنــه بین المللــی فعال تــر شــود ولــی هیچکــدام 
ــه زمینــه  ــد و ن کاهــش دادن ــم را  ــه تحری ایــن اهــداف محقــق نشــد. ن
کردنــد. در نهایــت فضــا  آزاد شــدن مــا در عرصــه بین المللــی را فراهــم 
کــه حتــی به علت بعضی از مشــکالت در صحنه سیاســت  طــوری شــد 
خارجــی مثــل قضیــه میکونوس و کشــته شــدن تعــدادی از مخالفین 
در خــارج، اروپائی هــا سفرایشــان را فراخواندنــد. سیاســت خارجــی 
گرفتــه شــود و مــا  کــه آرمان هــای حضــرت امــام نادیــده  موجــب شــد 
ــه و  ــم و نتیج ــه بگیری ــی فاصل ــت خارج ــام در سیاس ــای ام از آرمان ه

گرفتیــم، محقــق نشــد. گرفتــن هــم  کــه از ایــن فاصلــه  هدفــی 
سیاســت خارجــی در دولــت آقــای هاشــمی بــر چنــد اصــل اســتوار 
بــود. یکــی اینکــه بــه مســائل اقتصــادی و امنیتــی و تامیــن منابــع 
و  توجــه می شــد  بیشــتر  اقتصــادی  بعــد  ملــی در  منافــع  یــا  ملــی 
مصلحت ســنجی هایی بــرای همزیســتی بــا همســایگان مــورد توجــه 
کــم بر روابط بین الملــل را پذیرفته بود  قــرار می گرفــت. دولــت نظــم حا
کردنــد بــرای خــروج از  و بــه قواعــد بین المللــی پایبنــد بــود. آنهــا ســعی 
کننــد و ارتباط  انــزوا در ســازمان های بین المللــی عضویــت فعــال پیدا 
بــا همســایگان را خیلــی دنبــال کردنــد ولــی  بیشــتر توانســتند بــا ترکیــه 
کننــد امــا بــا بقیــه همســایه ها بــه آن حــدی  و عربســتان ارتبــاط برقــرار 
که تصور می کردیم برســند، نرســیدند. دولت آقای هاشــمی سیاســت 
کشــور ایــران  صــدور انقــالب امــام )ره( را بــه سیاســت اســالم در داخــل 
کــرد و به جــای صــدور انقــالب، نگهــداری انقــالب در داخــل  محــدود 

گرفــت. کیــد قــرار  بیشــتر مــورد تأ

 آیا اینکه جزیره کیش منطقه آزاد تجاری باشد، بخشی از همین 
نگاه اسالم در درون بود؟

بله! در بحث منطقه آزاد شدن جزیره کیش آن هم نگاه اقتصادی و 
هــم نــگاه سیاســی بود. آنها می خواســتند بتوانند زمینــه را بــرای ورود 

جالب است بدانید 
بدهکاری هایی که دولت 

هاشمی به سیستم بانکی 
و صندوق های بین المللی 
باقی گذاشت، تا سال های 

سال و حتی در دولت 
احمدی نژاد نیز باید پرداخت 

می شد. 
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کــه  کننــد و هــدف اصلی شــان ایــن بــود  کشــور فراهــم  خارجی هــا بــه 
آن منطقــه بــه منطقــه صــادرات کشــور تبدیل شــود ولــی این منطقه 
کامــال وارداتــی )واردات بیشــتر از صــادرات( تبدیــل شــد  ــه منطقــه  ب
البتــه فرصت هایــی هــم مانند فروپاشــی شــوروی و آزادی کشــورهای 
کــه بایــد از  وابســته بــه شــوروی در منطقــه آســیای میانــی پیــش آمــد 
ایــن فرصــت بــرای رشــد و رونــق اقتصــادی و بــه منظــور نفــوذ اســالم و 

انقــالب اســتفاده می شــد ولــی متاســفانه ایــن فرصت اســتفاده نشــد.
کویــت فرصــت دیگــری بــرای نزدیــک شــدن بــه عــراق  جنــگ عــراق و 
کنیم. متاســفانه از آن فرصت  بود که ما می توانســتیم از آن اســتفاده 
هــم در سیاســت خارجــی نتوانســتیم بهره منــد شــویم بنابرایــن در 
ــی بدســت  ــتیم توفیق ــا نتوانس ــت هاشــمی م ــی دول سیاســت خارج

آوریــم.

کید داشتند که باید به این   یادگار امام بارها در سخنانشان تا
فرمایش رهبری که آمریکا دشمن ماست، گوش دهید. سیداحمدآقا  
در بحث استقالل کشور نیز انتقاد کرده بودند که مگر آمریکا گفته که 
گرد  راه بیفتید و از دنیا وام بگیرید، چرا درحالی که هاشمی خود را شا
امام می دانســت، به توصیه ها و هشــدارهای یــادگار امام و رهبری 

توجهی نمی کرد؟ 
کــه آقــای هاشــمی خــودش را مجتهــد سیاســی  به نظــر می رســد 
می دانســت؛ ضمــن اینکــه آقــای هاشــمی اولیــن رئیس جمهــور بــود 
کار آمــد، بنابراین ســعی می کرد  کــه پــس از تغییــر ســاختار کشــور بر ســر 
کنــد و نــه متأثــر از مجلــس  کــه اختیــارات سیاســی خــودش را اعمــال 

بــود و نــه متأثــر از رهبــری.
ــا  ــاد ب ــوزه اقتص ــم در ح ــت ه ــه دول ک ــد  ــیداحمدآقا می دی ــوم س مرح
دیدگاه هــای امــام)ره( فاصلــه دارد و هــم در حــوزه سیاســت خارجی 
کــرده بــود. مــا  و هــم در حــوزه سیاســت داخلــی ایــن فاصلــه را حفــظ 
کــه  کارهایــی  شــاهد نقــد ســیداحمد آقــا در هــر ســه حــوزه بــه دلیــل 
توســط دولــت در عرصه هــای مختلــف صــورت می گرفــت، بودیــم. 
ســید احمــد نگــران آثــار و عقبــه ایــن حرکــت در دولــت هاشــمی و 

ــود.  ــرانجام آن ب س

 خیلی ها می گویند آقای هاشمی به شدت با انتقاد مخالف بود 
و انتقاد را برنمی تابید. حتی با روزنامه ها و شخصیت های سیاسی 
مخالف و منتقد برخورد هم می کرد. مانند روزنامه رسالت و آقایان 
کــه مــورد برخــورد آیــت اهلل هاشــمی قرار  ســحابی و عبــاس عبــدی 

گرفته اند. در این زمینه توضیح می دهید؟
کثــر دســتگیری های عوامــل مخالــف از تیپ هایی مثــل آقای  تقریبــا ا
گنجــی و ســحابی در دوران آقــای هاشــمی اتفــاق  کوثــری، عبــدی، 
کمــی در نقــد دولــت داشــتند و  افتــاد. اصــوال آقــای هاشــمی تحمــل 

ســعه صدر تحمــل مخالفیــن را بــه هیچ وجــه نداشــت.
البتــه ایــن نقدهــا بــرای دولــت زیــاد تبعــات نداشــت زیــرا دولــت 
تریبون هــای متعــددی را در اختیار داشــت، بنابراین فضــا طوری بود 
کــه کســی نتوانــد بــه دولت و شــخص هاشــمی آســیبی برســاند. دولت 
هــم از رســانه های خــود و هــم از رســانه ملــی و  تریبــون نمازجمعــه 
در  باالیــی  اختیــارات  بــا  تریبون هــا  ایــن  همــه  می کــرد.  اســتفاده 

دســت دولــت بــود. در ایــن شــرایط مطبوعــات تقریبــا محــدود بودند، 
بنابرایــن خیلــی امــکان اینکــه کســی بتوانــد دولــت را نقــد کنــد، وجود 
نداشــت. حتــی دولــت از خجالــت  روزنامه های راســتی مانند رســالت 

کــه بــا دولــت درگیــر شــدند، در آمــد.

 در اواخر دوره ســازندگی بحث ریاست جمهوری مادام العمر از 
که از مسئوالن  ســوی برخی اطرافیان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

دولت سازندگی  هم بودند, مطرح شد. 
دلیل این نوع طرح  ها و بحث ها در دوره 
ریاســت جمهوری آقــای رفســنجانی را 

چه می دانید؟
کــه قابــل توجــه هســت  یکــی از مســائلی 
و بــه نظــر می رســد در دولت هــا اپیدمــی 
کار دولــت اســت.  اســت، مســئله ادامــه 
که  عواملــی اطــراف آقای هاشــمی بودند 
می خواســتند وی همچنــان در قــدرت 
کــه  باقــی بمانــد. آنهــا دنبــال ایــن بودنــد 
دوران ریاست جمهوری را افزایش دهند 
و محدودیــت زمانــی ریاســت جمهوری را 
بردارنــد. بــه محــض اینکــه این پیشــنهاد 
آقــای  مخالفــش  اولیــن  شــد،  مطــرح 
موتلفــه  حــزب  دبیــرکل  عســگراوالدی، 
بــود. بعــد مقــام معظــم رهبــری هــم ایــن 
قانــون  کــه  و فرمودنــد  کردنــد  رد  را  کار 
اساســی همــان اســت و تغییــر نمی کنــد.

ــوع تــالش از چنــد جنبــه دنبــال می شــد؛ یکــی اینکــه امــکان   ایــن ن
گــر از ایــن  ادامــه ریاســت جمهوری آقــای هاشــمی را میســر بکننــد و ا
راه خواســته آنــان محقــق نشــد، با تشــکیل حفظ کارگــزاران بــاز قدرت 
کــه همــان راه آقــای هاشــمی  را در دســت عوامــل و عناصــری بگذارنــد 

را بتوانــد ادامــه دهــد.
وقتــی راه اول امکان پذیــر نشــد از راه دوم وارد شــدندو بــا تشــکیل 
ــه  گرفــت و ب ــت و وزرا شــکل  ــه ابتــدا از عناصــر دول ک ــزاران  کارگ حــزب 
جهــت مخالفــت مقام معظم رهبری مجبور شــدند معــاون وزیــران را 
کنند، وارد انتخابات مجلس شــدند و  در شــورای مرکزی حزب جمع 

توانســتند جمعیتــی کمتــر از یکصــد نفــر را وارد مجلس پنجم کنند. با 
ایــن اقــدام مجلــس پنجــم شــکننده شــد و همیــن مجلــس در مقابــل 
کنــد و بــا یــک رای  گنجــی نتوانســت اقدامــی  اســتیضاح مهاجرانــی و 

کمتــر اســتیضاح بی اثــر شــد.
کــه در مجلــس راه یافتنــد، بعدهــا در  کارگزارانــی  همیــن مجموعــه 
گرفتنــد و مجلــس پنجــم را دچــار چالــش  خدمــت اصالحــات قــرار 
کردنــد. یعنــی مدافــع دولــت بعــدی شــدند و در دولــت اصالحــات هــم 
ــان دوم  ــم جری ــن ه ــد، بنابرای ــار آمدن کن ــا آن  ــد و ب کردن ــدا  ــور پی حض
کار آمــد و هم عناصری  کــه مــورد نظر آقای هاشــمی بــود، روی  خــرداد 
کــه در دولــت و شــرکت های وابســته بــه دولــت بودنــد، حفــظ شــدند.

کــه آقــای رفســنجانی فقط به  کارشناســان معتقدنــد  برخــی 
بحث سازندگی و توسعه پرداختند و زمانی که مقام معظم رهبری 
کردند و به مســئوالن هشــدار  در مــورد تهاجــم فرهنگی صحبت 
کنند، آقــای رفســنجانی به این مســئله  کــه بایــد مراقبــت  دادنــد 

توجهی نکردند. آیا شما این نظر را قبول دارید؟
مقــام معظــم رهبــری تقریبــا از همــان ســال های آخــر دولــت اول آقای 
هاشــمی نســبت بــه تهاجــم فرهنگــی غــرب هشــدار دادنــد و اعــالم 
کــه دشــمن در حــال تهاجــم فرهنگــی اســت. ایشــان  معتقــد  کردنــد 
که از فضای دوران ســازندگی  که "دشــمن در حال تالش اســت  بودند 
کنــد؛  بســترهای  کشــور بــرای تغییــر نگرش هــا و ارزش هــا اســتفاده  در 
ــرای تغییــر و تحــول جــدی در  داخلــی بــه تهاجــم خارجــی دشــمن ب
نســل جــوان کمــک می کنــد."  ایــن هشــدار رهبــر انقــالب تحقــق یافت 
زیــرا عناصــر فرهنگــی دولــت بــه تبــع شــرایط اقتصــادی بــه ســمت 

عناصــر لیبرالیســم فرهنگــی رفتنــد.
کــه در آســتانه دولــت هفتــم یعنــی  ایــن زمینــه بــه شــکلی پیــش رفــت 
دولــت بعــد از آقــای هاشــمی موانــع برداشــته شــده و فضــا بــرای 
کــه در این تهاجــم در دوران  تهاجــم فرهنگــی در کشــور فراهم شــد. ما 
کثــر خــود رســید یعنــی بســترهایش بــه معنــای از  اصالحــات بــه حدا
کشــور و  بیــن رفتــن ارزش هــای دینــی، اخالقــی، روحیــه انقالبــی در 
کشــور فراهم می شــود. همه اینها بســترهایش در دوران ســازندگی در 

گفتید  شــما  از لیبرالیســم فرهنگــی 
کــه یادمــان می آیــد، در  ولــی تــا جایــی 
دوران آقای هاشــمی به همراه داشــتن 
فضــای  بــا  چگونــه  بــود.  جــرم  ویدئــو 
کــه در دوران آقــای هاشــمی  بســته ای 

کرد؟ کم بود، فرهنگ جامعه  تغییر  حا
ممنوعیــت ویدئــو و ماهــواره و امثالهــم 
ولــی  شــد  تصویــب  مجلــس  در  بعدهــا 
قبــل از آن زمینــه اش فراهــم شــده بــود 
و مــردم را بــه ســمت فرهنــگ مصرفــی و 
ــه عنــوان مثــال روزنامــه  ــد. ب رفاهــی بردن
همشــهری مبلــغ اصلــی مســافرت های 
و...  ترکیــه  و  بــه ســمت دوبــی  خارجــی 
گرایــش به  بودنــد. لــوازم زندگــی مصرفــی و 
ســمت رفــاه در ایــن دوران اینگونــه تبلیــغ 
کــه بــه طــور طبیعــی ســفرهای  می شــد 
کــن مذهبــی  تبدیــل  مکــه و ســوریه و اما
به ســفرهای اروپایی و خارجی و تفریحی 
ــود. آن  ــفرها ب ــن س ــل ای ــو و... از ماحص ــد. ورود ویدئ ــگری ش گردش و 
ــن  ــود، ورود ای ــی نب ــود و نظارت ــادرات آزاد ب ــه ص ــل اینک ــه دلی ــان ب زم
نــوع کاالهــا بــه کشــور مشــکلی نداشــت. در این شــرایط دســتگاه های 
مختلــف عریــض و طویــل فرهنگــی وابســته به بیگانــه شــروع به تولید 
کــه این نوارهــا در داخل به گونه ای  کردند  نوارهــای ویدئویــی مبتذل 
کــه گاهــی اوقــات در برخی مدارس کشــور حدود دویســت  رواج یافــت 
ــوزان  ــن دانش آم ــت بی ــه دس ــت ب ــود و دس ــردش ب گ ــذل در  ــوار مبت ن

جابجــا می شــد.
کــه دوم  کســانی  ایــن مســئله »رای اولی هــا« را تحــت تأثیــر قــرار داد و 

دولت آقای هاشمی فکر 
می کرد که با سیاست تعدیل 

شاید بتوانند تحریم ها را 
لغو کنند و دشمنی آمریکا 
را نسبت به ایران کاهش 
دهند یا تاثیری بر مجامع 
بین المللی نسبت به ایران 
بگذارد و ایران در صحنه 

بین المللی فعال تر شود ولی 
هیچکدام این اهداف محقق 

نشد.
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کــه ایــن نوارهــا را در  کار آوردنــد، همان هایــی بودنــد  خــرداد را روی 
گــوش می دادنــد و نــگاه می کردنــد. مــدارس 

ــی متاســفانه  ــد ول  مقــام معظــم رهبــری ایــن هشــدارها را داده بودن
کــه هزینه هایــی در فضــای فرهنگــی  دولــت در آمارهــا ادعــا می کــرد 
کــه  گــزارش مــی داد  کشــور خــرج داده اســت. بــه عنــوان مثــال دولــت 
ورودی دانشــگاه را بــه 4 برابــر یــا 5 برابــر رســانده ایم، ایــن در حالــی بود 

کاری صــورت نگرفتــه بــود. کیفیــت درس  کــه در محتــوا و 
ــای  ــت آق ــی در دوران دول کار فرهنگ ــی و  ــالب فرهنگ ــه انق ــا در زمین م
کار فرهنگــی روی ایــن  ــدون اینکــه  ــم و ب کاری نکردی هاشــمی هیــچ 
قشــر انجــام دهیــم،  زمینــه زیــادی بــرای ورود افــراد بــه دانشــگاه را 
کردیــم، لــذا تلفــات بســیار زیــاد فرهنگــی در ایــن دوران دادیــم  فراهــم 
کــه میــزان تلفــات فرهنگــی دولــت آقــای هاشــمی شــاید 3 یــا 4 برابــر 
تلفــات مــا در جبهــه و جنــگ بــود. آنهــا در جبهه هــا شــهید شــدند و 
اینهــا هــم شــهید شــدند منتهــا ایــن افــراد در دولــت هاشــمی، شــهید 
راه فرهنــگ غــرب شــدند و تغییــر هویــت، ایدئولــوژی و اعتقــاد دادنــد.

 آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی می گوید در کابینه خــود از همه 
سالیق و جناح های سیاسی از چِپ چپ تا راسِت راست استفاده 
کرده است اما منتقدان وی می گویند آقای هاشمی فقط افرادی را از 
گروه های دیگر به کار گرفته است که مطیع وی باشند و کاری به کار 
وی نداشته باشند. کابینه ای که آقای هاشمی برای دولتش تعیین 

کرد، کدام یک از این دو نمونه بود؟
هاشــمی  آقــای  کابینــه  در  نداشــت.  وجــود  اصــال  چیــزی  چنیــن 
کــه عمدتــا عناصــر تکنوکــرات حضــور داشــتند، البتــه  گفــت  می تــوان 
ــا 3نفــر( نیروهــای اصولگــرا هــم حضــور  تعــداد بســیار محــدودی )2 ی
کثریــت دولــت از عناصــر تکنوکــرات و لیبرالیســم  داشــتند، بنابرایــن ا

اقتصــادی و سیاســی بــود.
در دولــت هاشــمی نیــروی چپــی وجــود نداشــت زیــرا هاشــمی بــه 
گــر عبــداهلل نــوری را چــپ  آنهــا اعتقــادی نداشــت. بــه عنــوان مثــال ا
ــوان وی را چپ ِچــپ  ــود و نمی ت ــاز هــم اصالح طلــب ب ــه ب ک بگوییــم، 
کــه این هــم حــرف واقع بینانه ای  دانســت، بنابرایــن بــه نظــر می رســد 

نیســت.
 

 یکی از بزرگترین مشکالت اقتصادی 
امروز کشور ما، وابستگی به نفت است. 
مقــام معظم رهبــری در ابتدای ســال به 
ذکر خاطره ای از دولتی پرداختند که 17-

18 ســال پیش در مســند قدرت بوده و 
در پاســخ بــه مطالبــه ایشــان مبنــی بــر 
بســتن چاه های نفــت در صــورت اراده، 
لبخند انــکار زده اند. در این زمینه برخی 
کارشناسان اقتصادی ریشه مشکالت 
اقتصادی امروز کشور را در نوع عملکرد 
و سیاســت های اقتصــادی دولــت آقای 

هاشمی می دانند. نظر شما چیست؟
دشــمن  تحریــم  مقابــل  در  مــا  اینکــه   
آســیب پذیر هســتیم، دولــت تکنوکــرات 
گــر وابســتگی بــه نفــت را در آن  اســت. ا
ســعی  و  می دادیــم  کاهــش  مقطــع  

کشــور  کــه بــه ارز نفتــی وابســته نباشــیم، پی ریــزی اقتصــاد  می کردیــم 
کــه بایــد در مــدت یــک یــا دو دهــه مــا را  مــا در آن مقطــع طــوری بــود 
بــه قطــع وابســتگی بــه نفــت می رســاند امــا فونداســیون در آن مقطــع 
کنــد زیــرا  ــر همــان اســاس حرکــت  کــه ایــن بنــا ب طــوری ریختــه شــد 
فونداســیون زیرســاخت های اقتصــادی اســت و وقتــی زیرســاخت ها 
مبتنــی بــر نفــت باشــد، بــه ســادگی نمی تــوان ســاختمان را تغییــر داد، 
کــه در اقتصــاد کشــور داریــم، وابســتگی به  بنابرایــن اشــکال عمــده ای 

نفــت اســت. تحریم هــا نیــز ناشــی از همیــن وابســتگی اســت.
نکتــه دوم بحــث خصوصی ســازی اســت. در آن زمــان بایــد اقتصاد به 
ســمت مردمــی شــدن حرکــت می کــرد و روی دوش مــردم می افتاد اما 

نه تنهــا خصوصی ســازی نشــد بلکــه اختصاصی ســازی شــده و قشــر 
نوکیســه جدیــدی بــه وجــود آمدند که عامــل بســیاری از چالش های 
کشــور شــدند، یعنــی اقتصــاد را بــه افــراد غیرمومــن بــه  سیاســی در 
کــه دنبــال منافــع شــخصی و  ارزش هــای انقــالب و اســالمی دادیــم 

گروهــی خودشــان بودنــد.
کــه ایــن  کشــور شــد  ایــن هــم عامــل پدیــد آمــدن مافیــای ثــروت در 

مافیــا بــر سیاســت تاثیــر گذاشــته اســت. ایــن مافیــای ثــروت همیشــه 
از  بســیاری  عامــل  و  اســت  زده  ضربــه  مــا  بــه  مختلــف  دوران  در 
گــر بــه  کشــور مــا شــده اســت، بنابرایــن ایــن مســئله را ا انحرافــات در 
کشــور به وجــود آمــد،  کــه در آن زمــان در  زیرســاخت های فرهنگــی 
اضافــه کنیــم، می تــوان گفت که عملکــرد دولت آقای هاشــمی عامل 
گریبانگیــر آن اســت.  کشــور مــا  کــه امــروز  تی اســت  بســیاری از مشــکال
چــه در بعــد تهاجــم فرهنگــی و چــه در بعــد انحرافــات سیاســی و چــه 
کــه همــه  در بعــد مشــکالت اقتصــادی 
که در آن مقطع  اینها ناشــی از این اســت 
بــه توصیه هــا و رهنمودهــا و تذکــرات و 
در  رهبــری  معظــم  مقــام  هشــدارهای 

ــت توجــه و عمــل نشــده اســت. دول

گر بخواهید به عملکرد دولت   شما ا
آقای هاشمی نمره بدهید، چه نمره ای را 

به دولت ایشان خواهید داد؟
کــه  شــرایطی  بــه  توجــه  بــا  بایــد  البتــه 
داشــتیم،  جنــگ  از  بعــد  مقطــع  در 
توجــه بــه زیرســاخت ها و ایجــاد برخــی 
لحــاظ  بــه  کشــور  در  زیرســاخت ها  از 
بــه عنــوان اقدامــات موفــق  اقتصــادی 

می آیــد. حســاب  بــه  دولــت 
قابــل  اقتصــادی  رشــد  زمــان  آن  در 
درصــد   8 تــا  درصــد   3 از  مالحظــه ای 
کــه مقــداری از هزینه هــای دولــت کاهــش  داشــته ایم. می تــوان گفــت 
کــم شــد. ســطح تولیــد تــا  کــرد و مخــارج دولــت نســبت بــه قبــل  پیــدا 
کارخانجــات به علت  انــدازه ای در بخــش کشــاورزی و صنعــت برخــی 

کــرد. بــاال رفتــن مصــرف، رشــد پیــدا 
صــادرات غیرنفتــی از یــک میلیــارد دالر  بــه 4 میلیــارد دالر افزایــش 
که در زمان آقای موسوی به 50 درصد  کسری بودجه دولت  یافت و 
رســیده بــود، از هفــت میلیــارد تومــان بــه هفتصــد و پنجــاه میلیــون 
کــه خیلــی قابــل مالحظــه بــود و زیرســاخت های  کاهــش یافــت  دالر 
قابــل مالحظــه ای بــه وجــود آورد؛ عــالوه بــر ایــن پاالیشــگاه ها و بنــادر 
تاحدودی ســامان یافتند، راه های هوایی، راه های زمینی و دریایی 

مقــداری رشــد و توســعه یافــت ولــی از طــرف دیگــر عوامــل منفــی آن 
کاهــش ارزش پــول و  مثــل نــرخ بیــکاری، بــاال رفتــن قیمــت مســکن، 
کــه بــرای  بــاال رفتــن قیمــت دالر، هزینه هــای واردات و مــواد اولیــه ای 

کارخانجــات تهیــه می شــد را بــاال بــرد.
کردنــد  یــاد دارم در پتروشــیمی بندرعبــاس 90 میلیــارد تومــان هزینــه 
کننــد یعنــی بــه ازای هــر اشــتغال در  تــا بتواننــد 90 شــغل ایجــاد 

پتروشــیمی، یــک میلیــارد تومــان خرج  شــد. بــه دلیل اینکــه دولت به 
کوچــک بی توجــه  ســمت پروژه هــای بــزرگ می رفــت و بــه پروژه هــای 
کــه بســیار برای  بــود، نــرخ بیــکاری و همیــن طــور بدهی هــای خارجــی 
گر  دولــت کمرشــکن بــود، بــاال رفــت. بــه نظــر می رســد نــکات مثبــت را ا

در نظــر بگیریــم، بتوانیــم نمــره 10 بــه دولــت بدهیــم. 

 شــرایط امــروز کشــور چقــدر به نحــوه مدیریت آقای هاشــمی 
مربوط است؟

حداقــل 25 تــا 30 درصــد مشــکالت امــروز بــه همــان زیرســاخت ها و 
کــه هنــوز نتوانســته از آن فوندانســیون  مشــکالت مبانــی اقتصــادی 
کنــد، مربــوط  خــود را نجــات دهــد و فونداســیون جدیــدی ایجــاد 
کشــور بایــد روی ایــن  اســت. مــا بــرای تغییــر فوندانســیون اقتصــادی 
کار می کردیــم ولــی وقتــی زیرســاخت ها در آن مقطع به  زیرســاخت ها 
وجــود آمــده در مراحــل بعــدی بایــد روزبــه روز روی ایــن فونداســیون 

کنیــد. اقتصــاد را بنــا 
کــردن ســازمان برنامــه و  تغییــر ایــن فونداســیون مســتلزم تعطیــل 
بودجــه بــود تــا بــه دور از ذهنیــت آن فونداســیون برنامــه طراحی کند 
که هنوز این روش جواب نداده اســت؛ یک مقدار توانســته تغییرات 

دهــد امــا هنــوز بــه ســادگی نمی توانــد جــواب دهــد.
کشــور اســت. وقتــی  نکتــه دوم تغییــر بنگاه هــا و منابــع اقتصــادی در 
کنــون  کشــور درســت شــده اســت، ایــن مافیــا ا مافیایــی از ثــروت در 
کارخانــه چــادر مشــکی در  کــه حتــی یــک  بــه ســادگی اجــازه نمی دهــد 
گرفتــه و  کشــور بزنیــد. مافیــا تجــارت چــادر مشــکی را در دســت خــود 
کشــور بســازد، جلویش  کارخانه چادرمشــکی در  هرکس بخواهد یک 
کشــور  ــه عنــوان مثــال مافیــای تجــارت فــالن دارو را در  را می گیــرد. ب

گرفتــه و اجــازه تولیــد دارو در داخــل را نمی دهــد.
ــه وجــود آمــده اســت. ایــن مافیاهــا  از ایــن دســت مافیاهــا فــراوان ب
مانــع هرگونــه تحــول در سیســتم اقتصادی اســت. باالخــره در تجارت 
هــم  صــادرات  در  کردنــد.  انحصاری ســازی  و  اختصاصی ســازی 
بــا مقاومــت ایــن مافیــا مواجــه می شــویم. بــه عنــوان مثــال وقتــی 
کــه حاضــر نیســتند  کاهــش دهیــم، می بینیــم  بخواهیــم قیمــت را 
قیمــت واقعــی را ارائــه دهنــد. مافیــا در نوســانات اقتصــادی تأثیــرات 
گذاشــتند و در طــول ایــن مــدت هــم سرمایه شــان بــاال رفتــه  زیــادی 

ــت. اس

چرا مجلسی ها جرات 
نمی کردند که به دولت 

بگویند چرا دولت برنامه 
مجلس را اجرا نمی کند و 

برنامه خود را اجرا می کند؟ 
وقتی بگویند تمام برنامه 

پنجساله را اجرا نمی کنیم، 
مفهومش این است که از 

کل برنامه پنجساله فاصله 
گرفته اید.



May  19  2013  / 1392 یک شنبه 29 اردیبهشت
TASNIM NEWS AGENCY پرونده ویژه16

کشــور در دســت مافیــا زیــاد شــده اســت. االن  میــزان ســهم اقتصــاد 
کــه حــدود ســه هــزار نفــر، چنــد ده هــزار میلیــارد  اعــالم می شــود 
نقدینگــی جامعــه را در دســت دارنــد. بــا ایــن نقدینگــی ایــن افــراد 
کــه اصالحــات  خیلــی می تواننــد بــر اقتصــاد تاثیرگــذار باشــند و نگــذارد 

در آن صــورت پذیــرد. 
گمرگ و مالیات را تحت تاثیر قرار می دهند. به همین  اینها سیستم 
کــه دولــت نتوانســته از خیلــی از ایــن بنگاه هــا مالیــات  دلیــل اســت 
کــه درآمدشــان  بگیــرد. امــروزه بســیاری از شــرکت های نفتــی هســتند 
کــه در بودجــه امســال  گفتــه  در بودجــه دولــت نمــی رود. آقــای توکلــی 
صــد شــرکت  هزینــه درآمدشــان در بودجــه نیامــده اســت. مــن اعتقــاد 
دارم بیــش از صــد شــرکت چنین وضعیتــی را دارند. چرا این شــرکت ها 
گــر مالیــات اینهــا بــه حســاب  ســهم مالیــات دولــت را نمی دهنــد؟ ا
خزانــه وارد شــود، نیــازی بــه نفــت نداریــم امــا متاســفانه مســائل 
کــرده و اجــازه حــل خیلــی  ریشــه ای تاثیــرات قابــل مالحظــه ای ایجــاد 

از مشــکالت را نمی دهــد.

کید دارند آن زمان می خواستند فراتر از ژاپن   آقای هاشمی تا
اسالمی را بسازند، چقدر به آن رسیدیم؟

روش  همیــن  از  مختلفــی  کشــورهای  هاشــمی،  آقــای  دوران  در 
ولــی  کردنــد  اســتفاده  جهانــی  بانــک  اقتصــادی  سیاســت های 
هیچ کــدام جــز برزیــل، از آن ســالم بیــرون بیاینــد. کجــا ژاپنی هــا از ایــن 
کردنــد؟ مالــزی درســت در همــان مقطــع مــا در یــک  شــیوه اســتفاده 
مرحلــه زیــر بــار ایــن مســئله رفــت و وضعیتش به بحران کشــیده شــد. 
کار بــود که  مــا در مجلــس پنجــم بودیــم و دولــت آقــای هاشــمی بر ســر 
که برنامه 25  گفتیم شــما  ماهاتیر محمد را به مجلس آوردیم و به او 
ســاله نوشــتید، چگونه دچار بحران شــدید؟ محمد بحران را توضیح 
کــه بانک جهانی به ســر کشــورش آورده، یکــی از عوامل  کــه بالیــی  داد 
بحــران بــود. منتهــا تــا خــودش را از بانک جهانی جدا نکرد، نتوانســت 
گر  تش را حــل کنــد، یعنــی آنهــا هــم راهــی غیــر از ما رفتنــد. آنها ا مشــکال

همیــن راه مــا را می رفتنــد، بــه همیــن بن بســت دچار می شــدند.
کشــور  اینکــه شــما پــول دولت هــای آینــده و پــول 5 دولــت آینــده را در 
که شاهکار نیست. هاشمی  کنید و بگویید کشور را ساخته اید  خرج 
کــه نه تنهــا دولــت احمدی نــژاد بلکه  بــه قــدری بدهــی باقــی گذاشــت 

در دولت هــای بعــدی هــم بایــد بدهی هــا پرداخته شــود.
االن در بودجــه دولــت، بدهــی باقی مانــده از آن زمــان مانند بدهی به 
تامیــن اجتماعــی یــا بدهــی به آســتان قــدس یا صندوق بازنشســتگی 
ــا  ــت؟ م ــی اس ــه زمان ــه چ ــوط ب ــا مرب ــن بدهی ه ــد. ای ــاظ می کنن را لح
کــه در سیســتم بانکــی دنیــا داشــتیم را  هنــوز اقســاط قرض هایــی 
همچنــان پرداخــت می کنیــم. در دولــت آقــای هاشــمی برخــی از آنهــا 
تســویه شــد امــا برخــی دیگــر باقــی مانــده اســت. خــود آقــای هاشــمی 
گالیه منــد بــود.  از اینکــه بایــد بدهــی دولــت قبلــی را پرداخــت می کــرد، 
فکــر می کنیــد 56 هــزار میلیــارد تومــان اســتقراض از بانــک مرکــزی را تــا 
کــرد؟ ایــن رقــم تــا پایــان دولــت آقــای  چــه زمانــی می تــوان پرداخــت 
خاتمــی تســویه نشــد و در دولــت آقــای احمدی نــژاد هــم ادامــه دارد و 

بدهــی دولــت بــه سیســتم بانکــی هنــوز هــم باقــی مانــده اســت. 
کــه دولــت بــه فرهنگیــان بدهــکار بودنــد و پولشــان  19 ســال بــود 
را نمــی داد. ســرانجام در دولــت احمدی نــژاد ایــن بدهــی تســویه 
ــه  ک ــود  ــاره محرومیــن در ســال 73 تصویــب شــد ب شــد. قوانینــی درب
مســتمری زنــان سرپرســت خانــوار بــه میــزان حــدود 40 درصــد حقوق 
کارگــران باید پرداخت شــود، امــا اصال این قانون و خیلی قوانین  پایــه 
دیگــر اجــرا نشــد؛ حتــی دولــت آقــای خاتمــی هــم آن را اجــرا نکــرد و در 

ــژاد درصــدی از ایــن قوانیــن اجــرا شــد. دولــت آقــای احمدی ن

 پس آقای هاشمی هم قانون گریزی داشتند؟
بلــه، فــراوان! قانون گریــزی در تمــام دولت ها بوده اســت و نمی توانیم 
دولــت خیلــی قانونــی را نــام ببریم. وقتــی دولتی از فراقانونی اســتفاده 
می کنــد و بــرای هــر کارش دنبــال حکــم حکومتی اســت، قانون گریزی 

اســت و تابع قانون نیســت.

کــه ایــن روزهــا رســانه های همســو بــا آقــای    جالــب اســت 
کــه دولــت آقــای هاشــمی دولتــی مبــرا از  هاشــمی اینگونــه  می گوینــد 

قانون گریزی و قانون شکنی بوده است.
نــه اینطــور نیســت. حــاال ایــن یــک نمونــه بــود و از ایــن نــوع مــوارد و 
کــه بــه دولــت آقــای هاشــمی راجــع بــه برنامــه شــده اســت،  نقدهایــی 

فــراوان اســت.
کــه بــه دولــت بگوینــد چــرا دولــت  چــرا مجلســی ها جــرات نمی کردنــد 
گذاشــته  و برنامــه خــود را  کنــار  برنامــه مجلــس را اجــرا نمی کنــد، 
اجــرا می کنــد؟ وقتــی بــه شــما بگوینــد تمــام برنامــه پنجســاله را اجــرا 
کــه کل برنامــه پنجســاله برای شــما  نمی کنیــم، مفهومــش ایــن اســت 
کــرده و شــما از ایــن خطــوط فاصلــه  کــرده و ریل گــذاری  خــط تعییــن 
گرفته ایــد. البتــه ایــن تنهــا یــک نمونــه اســت. کجــای قانــون آمــده بود 

کــه دولــت می توانــد ایــن مقــدار از سیســتم بانکی قرض بگیــرد؟ قانون 
کــه مثــال فــالن مقــدار قــرض کنید  کــرده اســت  کار مشــخص  بــرای ایــن 
کردیــد! ایــن مــوارد نمونه هایــی از  کــه شــما 10 برابــر آن قــرض  درحالــی 

کــه نشــان می  دهــد. قانون گریــزی 
در آن زمــان می گفتنــد کــه مــا بــه دلیــل اینکــه اجتهاد سیاســی می کنیم، 
حــق مــا اســت کــه ایــن کار را می کنیــم، امــا بــرای رئیس جمهور فعلــی این 
کاری درســت اســت، بــرای همــه  گــر  کــه ا حــق را قائــل نیســتند درحالــی 
گــر نادرســت، بــرای همــه نادرســت اســت و فرقــی نــدارد.  درســت اســت و ا
کنون  آن وقــت تشــخیص می دادیــد در دولــت خــود آنطور عمل کنیــد و ا
تشــخیص می دهیــد کــه اینگونه عمل کنید! نباید اینهــا را مبنــا قــرار داد 
و بایــد همــه طبــق قانونــی که مبتنی بر خردجمعی اســت، عمل کنند تا 

مشــکالت کشــور بــه رده هــای بعدی منتقل نشــود.


