
6

نابودی ۷/۸ هزار میلیارد تومان
 از سرمایه کشور

 افســردگی و ناامیــدی و کاهــش ســرمایه 
اجتماعــی بــه مراتــب مخرب تــر از هزینه های 
مادی سیل برای توســعه یافتگی است. با درایت 
و خردمنــدی می تــوان دوبــاره زیرســاخت های 
فیزیکی را ســاخت اما تقویت و ســاخت سرمایه 
اجتماعی و ایجاد امید و نشــاط هزینه بر و زمان بر 
اســت آن هم اگر درست مدیریت شــود. در کنار 
آن، شــرح وقوع حادثه از زبان مردم درگیر ســیل 
نشــان می دهد که مدیریت بحران در کشور هنوز 
با ضعف هــا و کمبودهای زیادی مواجه اســت. 
یکی از موضوعاتی که از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، مدیریت پیشــگیری از بالیای طبیعی است. 
مدیریــت هوشــمند پیشــگیری بالیــای طبیعی 
اجتناب ناپذیری  بلکه ضــرورت  نیســت،  انتخاب 
اســت به آن دلیل که افزایش رویدادهای طبیعی 
نــه تنها قابل کنترل نیســت بلکــه به دلیل تغییر 
اقلیم و عوامل انســانی (ســدها، ساخت وســاز، 
افزایش جمعیت، قطــع جنگل ها و...) به صورت 
معنی دار در چند دهه اخیر در حال افزایش بوده 
و در آینــده نیز وضعیت وخیم تــری پیدا می کند. 
تعــداد وقایع حاصل از تغییــر اقلیم از صد مورد 
در یــک دهــه قبل بــه ۲۳۰ مــورد در دهه اخیر 

افزایش یافته است.
  راه مقابله با سیل چیست؟ �

عمــادي: مهم تریــن روش منطقــی و مؤثــر 
پیشگیری از این حوادث، پیش بینی است. توسعه 
افزایــش  پیشــرفت فناوری هــای مربوطــه و  و 
داده های جهانی در دو دهه اخیر اعم از شناخت 
عمیق تر تأثیر متقابل پدیده های طبیعی و توسعه 
ارتباطات  حیــرت آور در فناوری هــای دیجیتــال 
ســطحی و فضایی باعث شده به طور چشمگیری 
در دقت پیش بینی ها و زمان پیش بینی پیشــرفت 
زیــادی انجام شــود؛ به نحوی که حتــی در ایران 
تــوان پیش بینی حــوادث اخیر هــم از نظر نقطه 
وقــوع و هم شــدت وقوع آن از ۷۲ ســاعت قبل 
میسر بوده است. مرحله اصلی بعد از پیش بینی، 
پیش آگاهی و نهایتا پیشگیری از وقایع خسارت بار 
اســت. همان طور که شواهد مستندات سیل اخیر 
نشــان می دهد مشــکل اصلی ایــران در مرحله 
پیش آگاهی و پیشــگیری اســت. هرچند اصالح 
سیســتم پیشــگیری نیاز به بهبود هر ســه بخش 
(پیش بینــی، پیش آگاهــی و پیشــگیری) دارد اما 
بر اســاس اطالعات وقایع اخیر اصــالح و بهبود 
سیســتم پیش بینی در ســازمان هواشناسی ایران 
نیازمند ابزار دقیق تر به تعداد بیشــتر و دسترسی 
آنها به آخرین و دقیق تریــن اطالعات ماهواره ای 
اســت که با تأمین منابع مالی و ابزاری حصول به 
این مهم ســاده ترین و سهل الوصول ترین بخش از 

سه جزء فوق الذکر است.
  سیســتم پیش آگاهــي ایران متناســب با  �

شرایط کشور طراحي شده است؟
پاسبان:  اصــالح سیســتم پیش آگاهی نیازمند 
بازنگری مفهومی، ســاختاری و نهــادی در ایران 
اســت. برخالف آنچه در ایران شــناخته مي شود، 
پیش آگاهی صرفا ارســال یک ســویه اطالعات از 
طریق رســانه های کم تأثیر رســمی نیســت. این 
مرحله نیازمند یک سیســتم خاص هشــدار مؤثر 
اســت که با توجه به اهمیت پیام و سطح هشدار، 
مخاطب دقیق خود را در نقطه دقیق مورد هدف 
و تأثیر قرار داده و به جز پیام، اقدامات مورد نیاز را 
با لحاظ کردن عنصر زمان به مخاطب در مخاطره 
و مسئوالن اداری و اجرائی منعکس کند. سیستم 
پیش آگاهی ایــران عموما از سیســتم موجود در 

مغرب زمین گرفته شده است.
در این کشــورها به  دلیل تغییرات زیاد و سریع 
آب وهوا مــردم و رســانه های دولتی و خصوصی 
همگی نســبت به تغییرات آب وهوایــی از دیرباز 
حساس هســتند و عموم مردم عادت به مراجعه 
به اخبار آب وهوایی دارند. در صورتی که در اغلب 
کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و آسیای میانه 
که تغییرات آب وهوایــی در بازه های زمانی کوتاه 
و بلند کمتر اســت، مردم عموما بر اســاس فصل 
می توانند هوا را پیش بینی کرده و محتاج مراجعه 
به رسانه ها نیستند و عادت به مراجعه دائم و مکرر 
به رسانه ها ندارند و از سوی دیگر رسانه ها در این 
کشورها عموما تحت تأثیر اخبار ملی و بین المللی 
و سیاســی با گرایش دولت مرکزی هستند و همه 
این عوامل ســطح و عمق و اعتماد مراجعه مردم 
را به شدت کاهش می دهد. بنابراین پیش آگاهی از 
طریق اخبار آب وهوای رسانه های جمعی رسمی 
و دولتی در این کشــورها از نظر گســتره پوشــش، 
ســطح تأثیر و اعتماد برای عمل و اقدام مخاطب 
بســیار محدود و کم اثر است. محدودیت مفهومی 
دیگــر در مرحلــه پیش آگاهــی زبــان مفهومی 
انعکاس اخبار هواشناســی و هشدارها به مردم از 
طریق رســانه های کم اثر است. زبان و اصطالحات 
فنی و تخصصی که بیشــتر در علوم و فیزیک هوا 
به کار برده می شود، مانند جبهه پرفشار و کم فشار 
و دیگــر اصطالحــات تخصصــی درک پیش بینی 
آب وهوا را حتی برای افراد دانشــگاهی با مشکل 
ادراکی روبه رو می کند. این در حالی است که در دو 
دهه اخیر در دیگر کشــورها با شگردهای مختلف، 
هواشناسی را مجبور به ساده گویی زبان و جذابیت 
برنامه خــود از هــر طریق ممکن بــرای جذب و 

افزایش ادراک مخاطب کرده اند.
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از منتظریه تا وزارت اطالعات
 بهشــتی برای زبان انگلیسی اهمیت خاصی 
قائل بود و برای این درس شــهریه ویژه ای تعیین 
کرده بود. همچنین به زبان و ادبیات فارســی نیز 

توجه خاص می شد. 
نوگرایی هــای  و  نوســازی  مدرســه حقانــی 
دیگری هم داشــت که تا آن زمان پیشــینه ای در 
حوزه نداشــت و چیز نویی بــود. در حوزه خرید و 
فروش رادیو را حرام می دانستند. روزنامه خواندن 
در قم یک جرم یا یک عمل ناشایســت محســوب 
می شد اما طالب مدرســه حقانی برای آشنایی با 
مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا و کشور 
به طور مرتب شــب ها بعــد از انجــام مطالعات 
را می خواندند. علی  روزنامه هــا  تحصیلی شــان 
حجتی کرمانــی می گوید: «وقتی می خواســتم از 
جلوی مدرســه فیضیــه روزنامه بخــرم، اطراف 
خود را نگاه می کردم که دیگران متوجه نشــوند. 
آهســته روزنامــه ای می خریــدم و آن را زیــر عبا 
مخفــی می کردم و به مدرســه می آمدم. در یکی 
از شــب ها، یکــی از آقایانی کــه در نماز جماعت 
آقای اراکی پهلوی من نشســته بود، وقتی فهمید 
من روزنامه خریده ام، به شــدت به من حمله کرد 
که چرا روزنامه می خوانــم! و اینکه معنی ندارد 
طلبــه روزنامه بخوانــد! و من هم بــدون اینکه 
جوابی بدهم، بلند شدم و رفتم. در حوزه روزنامه 
یا رادیو هم مطرود بود». آیت  اهللا شریعتمداری در 
سخنرانی خود در ســالن شبستان مدرسه فیضیه 
گفتــه بود: «ان شــاء اهللا که دروغ اســت ولی من 
شــنیده ام که بعضی از آقایان در حجره هایشــان 
جعبه دارند». همین امر ســبب ایجاد (شایعاتی) 
دربــاره این مدرســه شــده بود. محمــد مقدم از 
شــاگران بهشــتی می گوید: «وقتی غروب ها قدم 
می زدیم و به مدرســه فیضیه می رفتیم با انگشت 
اشاره می کردند که اینها طلبه های حقانی اند اینها 
سیاســی اند. یعنی طلبه هایی هســتند که بخشی 
از اندیشــه های سنتی حوزه را شکســته اند و یک 
نوگرایی خاصی دارند. اســتادان بیرون از حوزه را 
وارد مدرسه کرده اند. برنامه کالسی و دفتر حضور 
و غیاب دارند. از طلبه ها امتحان می گیرند. فوتبال 
بازی می کنند. پیاده روی می کنند. دسته جمعی با 
پای پیاده به جمکران می روند. کار دسته جمعی و 

گروهی برای خیلی ها قابل هضم نبود. 
از حقانی تا وزارت اطالعات

پس از پیروزی انقالب اسالمی مدرسه حقانی 
مدتی تعطیل شد. یکی از دالیل تعطیلي مدرسه، 
اداره  و  در ســازماندهی  آن  وظایــف شــاگردان 
امور نظــام نوپای جمهوری اســالمی بود. به جز 
استادانش مانند بهشتی، قدوســی، مشکینی و... 
دانش آموختگان این مدرســه هم پس از انقالب 
بیشــتر در نهادها و دســتگاه های کشور همچون 
قــوه قضائیه و وزارت اطالعات مشــغول شــدند 
کــه از این جمله می توان به آیت اهللا ری شــهری، 
پورمحمدی،  دری نجف آبــادی،  صدیقــی،  کاظم 
محسنی اژه ای، علی فالحیان و علی یونسی اشاره 
کرد. مصطفی پورمحمدی دراین باره به خبرگزاری 
مهر گفته بود: «علت برجسته شــدن این موضوع 
این است که مرحوم آیت اهللا قدوسی که دادستان 
انقالب شــدند از تعدادی از مــا  دعوت کرد و یک 
تیــم ۱٥، ۲۰ نفره ای بــه دادســتانی کل رفتیم و 
حاکم شرع و دادستان شــدیم یا مقامات قضائی 
را برعهده گرفتیم. وقتی وزارت اطالعات تشــکیل 
شــد و آقای ری شــهری وزیر اطالعات شدند، پنج 
یا شــش نفر از مدرسه حقانی به وزارت اطالعات 
رفتیم». حســینیان هم در همین بــاره گفته بود: 
«مســئولی که برای جایی انتخاب می شود، قطعا 
از نیروهایی که قابل اطمینانش باشــند، استفاده 
خواهد کــرد، خصوصا در شــرایط خــاص اوایل 
انقالب. بدیهی اســت زمانی که آیت اهللا  قدوسی 
دادســتان کل انقالب شــدند، از شــاگردان قابل 
اطمینانی که ســال ها  تربیت کرده  و پرورش داده  
بودنــد و آنها را از نزدیک می شــناختند و به آنها 
اطمینان داشتند، اســتفاده کردند. اینکه نیروهای 
مدرسه  حقانی بیشتر در تشکیالت آمدند، دستاورد 
یک تصادف و نیز واقعیت های موجود بود وگرنه 
تعمــدی در کار نبود یــا از قبل چنیــن برنامه ای 
پیش بینی نشده بود و نمی توانیم بگوییم آیت اهللا 
 قدوســی این نیرو ها را از قبل برای تزریق در بدنه  
حکومت آمــاده کــرده بودند. این جــور حرف ها 
اکثرا گزافه گویی اســت. شــاید اگر این سه بزرگوار 
جنتی و بهشــتی و قدسی در حکومت نمی آمدند 
و مــورد اعتقــاد و اطمینــان امام نبودند، کســی 
طالب مدرســه حقانی را به خاطر آن درس هایی 
کــه خوانده یا نظم و انضباطی کــه با آن پرورش 
یافتــه بودند دعوت به کار نمی کرد و شــاید اصال 
کسی توجهی هم به آنها نمی کرد و اینها فراموش 
می شــدند و چندان جایگاهی پیدا نمی کردند». از 
دیگــر دانش آموختگان این مدرســه هم می توان 
به غالمحسین کرباسچی، حسن غفوری فرد، علی 
جنتــی، مرتضی آقاتهرانی و... اشــاره کرد. بعد از 
شهادت آیت اهللا علی قدوسی در شهریور ۱۳۶۰ در 
دفتر کار خود، محمدرضا طباطبایی مدیریت آن را 
برعهده گرفت. اما برخی تفاوت دیدگاه ها در شیوه 
مدیریت، ســبب بروز اختالف بیــن مدیر و متولی 
مدرســه شد؛ ازاین رو، مســئوالن جدید، مدرسه را 
به ســاختمان دیگری منتقل کردند و اندکی بعد، 
مدرسه حقانی با تولیت حســین حقانی فعالیت 

خود را بار دیگر آغاز کرد. 

وقتی به سیاست های تعدیل 
اقتصادی نگاه می کنید و برنامه ریزی 
آیت اهللا رفسنجانی که خودش هم 

حساس بود و اجرا می کرد؛  مثال 
سوخت ساالنه ۲۰ درصد اضافه شود، 
اگر همان برنامه را ادامه داده بودیم 
االن مشکلی نداشتیم. حاال چرا این 
اتفاق نیفتاد؟ چون جناح های چپ 
و راست نسبت به این سیاست ها 
اعتراض کرده و سیاست تعدیل 

اقتصادی را متوقف کردند

politics@sharghdaily.ir

 سؤاالت ما دو وجه است؛ یکی متمرکز بر مرحوم  �
هاشمی رفســنجانی اســت از این حیث که ایشان 
جایگاه بی بدیلی در پیروزی، اســتقرار و توسعه نظام 
جمهوری اســالمی داشــتند و بخش دیگر مصاحبه 
هم متوجه شــخص شماســت به عنــوان مهندس 
محســن هاشمی رفســنجانی. می خواهیم با نگاهی 
آسیب شناســانه ببینیم اکنون در وضعیت حساسی 
که داریم چه باید کرد. مرحوم هاشمی یکی از کسانی 
بودند که در تصمیم گیری های بسیار کلیدی و محوری 
نظام اثر مستقیم داشتند یا در تصمیم سازی های مهم 
و تصمیم گیری های مهم نقش جدی ایفا کرده اند. در 
زمان حیات و به ویژه بعد از درگذشــت امام و تا روز 
سیاست  سیاست مدار  تأثیرگذارترین  درگذشتشــان 
داخلی ایران بودند. اگر از شما بخواهیم به مصادیق 
ورود کنید، بــه نظرتان کدام تصمیمــات جمهوری 
اسالمی در ۴۰ ســال گذشــته با محوریت آیت اهللا 

رفسنجانی بهنگام و کدام نابهنگام بوده؟
اوال لطــف کردید بنــده را قابل دانســتید درباره این 
موضوع مهم صحبت کنم. االن تقریبا همه متفق القول 
هســتند که مشــکل اصلی کشور ما مســئله اقتصادی 
است. زمانی در دهه اول انقالب یا دهه دوم موضوعات 
دیگری بود؛ گاهی مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
را مطــرح می کردند، اما االن با توجــه به ظلم هایی که 
به کشــور شــده، بحث اصلی در مدیریت کشور مسائل 
اقتصادی اســت و به همین دلیل مقــام معظم رهبری 
امســال مثل سال های قبل به مسئله تولید و رونق تولید 
تأکید دارند. می خواهــم اقتصادی به موضوع نگاه کنم 
و در این زمینــه مثال هایی بزنم. همان طور که می دانید، 
در حوزه هــای تصمیم گیری بعــد از انقالب مخصوصا 
دهه نخســت انقالب نگاه سیاسی بیشــتر به موضوع و 
مســائل بوده و مســائل اقتصادی نبود. مخصوصا دهه 
اول انقالب سیاســت داخلی و حتی سیاســت خارجی 
بــدون اقتصــاد تحلیل و اعمال می شــد. همــان اوایل 
انقالب مثــال پروژه های عمرانی مهم نبود و یک ســری 
افراد پروژه های دوره شــاه را می گفتند اینها امپریالیستی 
است؛ مثل سد، نیروگاه و مترو. می گفتند اینها را درست 
کرده انــد کــه پول های مــا را بچاپنــد، خارجی ها چون 
درآمــد نفتی ایران باال رفتــه پروژه هایی که از تکنولوژی 
باال برخوردار اســت ایجاد می کنند که ما را وابسته کنند 
یا درآمدهای ارز ی مان را دوباره برگردانند. در حوزه های 
مختلف در اوایل انقالب عمدتا بحث سیاســی بود و اگر 
هم در حوزه سیاســت داخلی و خارجی تصمیم گرفته 
می  شد، نگاهی به اقتصاد نبود. اقتصاد ما به این صورت 
مــدام لطمه می خــورد. در آن دوره دفاع مقدس را هم 
داشــتیم. جنگ هم از جنس نگاه سیاسی است. افرادی 
که به سمت جنگ می روند اقتصاد برایشان مهم نیست 
و اولویت هایشــان چیز دیگری است که جنگ را ترجیح 
می دهند و طبیعتا تبعات اقتصادی را در نظر نمی گیرند. 
البته جنگ ما هم جنگ تحمیلی بود و بعضی ها می گویند 
امکان نداشت دچارش نشویم، چون عده ای می خواستند 
جنــگ را به ما تحمیل کنند. در دهه دوم انقالب، اتفاقی 
کــه افتاد و بیشــتر نگــرش هاشمی رفســنجانی بود - 
مخصوصا بعد از ریاســت جمهوری ایشــان – آیت اهللا 
هاشــمی عمده تصمیماتی را که گرفته می شــد با نگاه 
اقتصــادی همراه و ســعی کرد بــه نیروهــای انقالب 
بقبوالنــد تصمیماتی که می خواهیم بگیریم در راســت 
و چپ، همراه با نگاه اقتصادی باشــد. متأسفانه راست 
و چــپ نگاه اقتصادی درســتی به مســائل نداشــت و 
بیشــترین نگاه به سیاست داخلی بود. توجه نمی کردند 
تصمیماتشــان چه لطمه ای به اقتصاد می زند. بیشــتر 
متوجــه این بودند که تصمیماتشــان در محبوبیتشــان 

چه تأثیری خواهد داشت.
  تعارضی با شعارهای انقالبی ما نداشت؟ �

حســن آیت اهللا هاشــمی این بود که سعی می کرد 
اینها را با هم همگون کنــد و تا حدودی هم موفق بود، 
مخصوصا در دو دوره ریاست جمهوری شــان سیاســت 
داخلی و خارجی نگاهی به اقتصاد داشــت و سعی بر 
این بود که تصمیمات فقط به جهت محبوبیت سیاسی 
و ارزش های سیاســی گرفته نشــود و ســعی می کردند 
فضــای رادیکال و انقالبی را که بــه دلیل جنگ موجود 
بود ســاماندهی کنیم که سیاســت مداران نگاه بیشتری 
به اقتصاد داشــته باشــند. یکی از تأخیرهای مهم ما در 

تصمیم گیری، نگاهمان به اقتصاد بود.
 یعنی دیر متوجه شدیم یا دیر تصمیم گرفتیم که  �

نظام جمهوری اسالمی باید به بحث اقتصاد و معاش 
مردم هم توجه کند؟

سیاست مدار وقتی می خواهد تصمیم سیاسی بگیرد 
یا سیاســت خارجی را دنبال کند یا درگیری به او تحمیل 
شود، باید ببیند که بحث اقتصاد جامعه در این میان چه 

خواهد شد.
 آیا به نظرتــان نتیجه این نبود که در دوره پهلوی  �

دوم و حدود سال های ۵۰ به بعد از لحاظ ذخایر مالی 
و فروش نفت به دلیــل اینکه در جایگاه ویژه بودیم، 
ناخودآگاه احساس می کردیم دغدغه اقتصاد نداریم، 

دغدغه فرهنگ و مسائل دیگر را داریم.
مــن این گونه افراطــی قضاوت نمی کنــم ولی دهه 
اول انقــالب دهه ای تنش زا بود یــا انقالبی گری در اوج 
بود. مثال تصرف النه جاسوسی باالخره سیاست تنش زا 
است یا سیاســت انقالبی گری در اوج است. اینها در آن 
مقطع اتفاق افتاد ولی بعدا می بینیم  آرام آرام به دالیلی 
چپ های افراطی آن زمان راســت شــدند و راست های 
آن زمــان چپ شــدند. دوباره سیاســت مداران تصمیم 
درســت نمی گرفتند. اینجا بود که نقش آقای هاشــمی 
خیلی مهم بود و ســعی می کرد اعتدال را بر راســت و 
چــپ حاکم کند و در تصمیمات شــان بگویــد باید نگاه 
اقتصادی هم داشــته باشــید. نمی توانیــد حرکتی مثل 
تسخیر النه جاسوسی را انجام دهید، ۵۰۰ روز کشور دچار 

مشــکالت ویژه شــود و بگویید اگر تبعات اقتصادی هم 
دارد برایمان مهم نیســت، تحمل می کنیم و ارزش های 
مبارزه با امپریالیسم مان فراتر از مسائل اقتصادی است! 
این نگاه دهه اول انقالب بود و می گفت همه باید این را 

تحمل کنند.
 دکتر محســن رنانی بحثی را دارند مبني بر اینکه  �

در یک ســازمان  بنیان گــذاران اولیــه چیزهایی را 
بنیان می گذارند که اگر نســل بعدی آن ســازمان و 
ادامه دهندگان آن بلد نباشــند از آن حلقه و ذهنیت 
مؤسسان عبور کرده و فراتر بروند، در تله گیر می افتند 
و سازمان رشــد نمی کند و عمر سازمان کوتاه خواهد 
بود. منظور شما این است که تالش آیت اهللا هاشمی 
این بود که سازمان و نظام جمهوری اسالمی مقید به 
آرمان های انقالبی نماند و بتواند با نظام سرمایه داری 

جهانی کنار بیاید؟
من نظریه پنجره شکســته را بیشتر می پسندم. داخل 
خانه خوب اســت اما شــما حرکتی انجام می دهید که 
اگر از بیرون کســی نگاه کند، نشــان می دهــد این خانه 
نظم ندارد و نمی شــود کاری درازمــدت کرد. حرکات ما 
باعث می شــد نتوانیم کارهای درازمــدت را برنامه ریزی 
کنیــم که آیت اهللا هاشــمی می خواســت جلــوی این 
دیدگاه بایســتد. در دوره ریاست جمهوری ایشان، یکی از 
مهم ترین تالش هایشان این بود که این مدل تصمیم گیری 
را در جمهوری اســالمی تغییر دهــد و نمی توان گفت 
صد درصــد موفق بــود اما حداقــل۶۰ تــا ۸۰ درصد، 
موفقیت هایــی در دوره ریاســت جمهوری خــودش به 
دســت آورد. در اواخر ایشــان دچار مشــکالتی شد که 
تصمیماتی غیر از آنچه ایشان می پسندید در جناح چپ 
و راست گرفته می شــد اما عمال می توان دوره ایشان را 
دوره موفقــی نامید. در همین دوره اســت که ایران را با 
عراق مقایسه کنید، می بینید ایران چطور بازسازی جنگ 
را پیش برد و عراق نتوانست پر کاهی در این زمینه پیش 
برود. بنابراین ایشان سعی کرد این مدل را عوض کند ولی 
متأسفانه سیاست مداران چپ و راست دوباره این بازی را 
به هم ریختند و تصمیم سازی ای را که ایشان سعی کرد 
نهادینه کند اجازه ندادند ادامه داشــته باشد. مثال بحث 

اگر  (فاینانس)  استقراض خارجی 
به کشورهای دنیا نگاه کنید برزیل، 
آرژانتین یا ترکیــه در دهه های ۶۰ 
و ۷۰ با اســتقراض عظیم خارجی 
کشورشــان را شــروع به ساختن 
کردنــد و همــه می گفتنــد اینها 
بدبخت و بیچاره شدند. مثال های 
اقتصاددانان این بود که اگر کســی 
اســتقراض کنــد، این بال ســرش 
می آید. آنها بیــن ۱۵ تا ۲۰ درصد 
استقراض می کردند. آن زمان پول 
در دنیا کم بود و کشورهایی که وام 
می دادند، بــا ریت ۱۵ تا ۲۰ درصد 

بــود. در صورتی که در دوره ریاســت جمهوری حاج آقا 
یــا خاتمی آن قدر پول در دنیا زیــاد بود که بهره به کمتر 
از چهار درصد رســیده بود. همان زمان یادم هســت در 
مجلس وقتی تبصره ۲۱ جزء بودجه ها در آمد، جناح چپ 
و بعضی از تندروهای جناح چپ نســبت به استقراض 
خارجــی اعتراضات جــدی کردند و مدتــی در مجلس 
جلویش را گرفتند و وقتی تصویب شــد، شورای نگهبان 
آن را رد کرد. آقای هاشــمی ســفت و سخت دفاع کرد 
و تبصره ۲۱ هنوز هم جزء قوانین بودجه اســت. شورای 
نگهبان رد کرد و در مجمع تشــخیص تأیید شــد. البته 
آنها از نگاه سیاســی مخالف نبودند و می گفتند ربح در 
اســالم حرام اســت چون قراردادهای ما بــا خارجی ها 
ربــح صددرصــدی دارد، غیرشــرعی اســت ولــی در 
مجمع تصویب شــد. در اصل پول مجانی می گرفتیم و 
اقتصادمان را می چرخاندیم. کشــورهایی مثل چین هم 
بودند که حاضر بودند ۵۰ درصد از این پول در کشورمان 
هزینه شــود. در دنیا وقتی وام می دهنــد معموال برای 
ایجاد شغل برای خودشان است و شما را مجبور می کنند 
از آنهــا جنس بگیرید. اما در دنیا آن قدر پول زیاد بود که 

چین حاضر بود وام بدهد امــا ۵۱ درصد در ایران هزینه 
شود. خیلی مهم بود. یعنی پول مجانی را بیاورید و مترو 

و نیروگاه بسازید.
 یعنی نتیجه سیاســت آیت اهللا هاشمی بود که  �

برای تحقق آن دیدگاه سیاست تنش زدایی را شروع 
کردند؟

بله. اولین وام هایی که در دولت آقای هاشمی گرفتیم 
به مدت پنج یا شــش سال بود. ســه سال دوران تنفس 
گذاشتیم، سه سال دوران بازپرداخت بود و وام کوتاه مدت 
بود. خوشبختانه چون تنش زدایی شد و تنش زایی نشد، 
آخرین وامــی که من در مترو گرفتم ۱۱٫۵ســاله بود. در 
دوره حاج آقا از اتریش وام ریل و ســوزن مترو، سه سال 
دوران تنفس و ۸٫۵ ســال دوران بازپرداخت بود با بهره 
بسیار پایین حدود دو درصد و می توانستیم به این سمت 
برویم که از دنیا وام های ۲۰ساله بگیریم و می شد کشور 
را با وام های ارزان قیمت بسازیم؛ چون نفت هم داشتیم 
می توانســتیم درآمدمــان را تنظیم کنیــم و با پول نفت 
قرضمان را پرداخت کنیم. حسن دیگر اینکه چون ما به 
کشورهای خارجی بدهکار می شــدیم، سعی می کردند 
ما را در امنیت نگه دارند تا سرمایه شــان حفظ شود. این 
سیاســت را آیت اهللا هاشــمی دنبال می کرد و در دوران 
خاتمی هم ادامه داشت اما به دالیلی این موضوع از بین 
رفت و به دلیل تنشی که با دنیا پیدا کردیم، نتوانستیم از 
وام خارجی استفاده کنیم. معموال کشوری که بتواند وام 
خارجی بگیرد کم کم ســرمایه های خارجی را هم جذب 
می کند چون شــرایطی به وجود می آیــد؛ به قول دکتر 
رنانی پنجره شکســته اش از بین می رود و شما می توانید 
معادل وامی کــه می گیرید ســرمایه گذاری خارجی در 
کشــور داشته باشید. ما نتوانستیم از این فرصت استفاده 
کنیــم؛ علــت هم این اســت که هنوز درســت تصمیم 
نگرفته ایم که بــا دنیا چگونه کار کنیم. نکته دیگر بحث 
سیاست تولید و ســاخت داخل در مقابل واردات است. 
در کشــور ما زمانی می گفتند این کاال را که وارد می کنید 
خوب نیســت و بایــد کاالی وارداتــی را در داخل تولید 
کنیم و سیاســت این بود که آن کاال را دیگر وارد نکنیم و 
فقط تولید داخلی داشته باشیم. این سیاست باعث شد 
کاالی کیفــی تولیــد نکنیم. یعنی 
محدودیتی می گذاشــتیم در مورد 
واردات کاالهای دیگر به کشــور و 
خودمان داخلــی تولید می کردیم 
(مثل خــودرو) و جایگزین واردات 
خــودرو یــا کاالهای دیگــر تولید 
می کردیــم. در صورتــی کــه باید 
آن را به سیاســت تولید در مقابل 
صادرات تبدیــل می کردیم. یعنی 
اگــر تولیدی داشــتیم که مصرف 
خودمــان را تأمین کنــد باید برای 
صادرات سرمایه گذاری می کردیم. 
هم خودمان تولید و استفاده کنیم 
و هم صادرات داشــته باشــیم. برای این کار باید بازاری 
مطمئــن اطراف خودمان ایجاد می کردیم و اطرافمان را 
حامی خودمان می کردیم. آیت اهللا هاشمی به شدت به 
این سیاست اعتقاد داشــت و سعی می کرد همسایگان 
را جــذب ایران کند؛ مثال با کشــورهای آســیای میانه یا 
پاکســتان، ترکیه و عراق ارتباط نزدیکــی برقرار می کرد. 
می خواهم بگویم مثــل اروپایی ها که بازار ۳۰۰میلیونی 
حداقلی برای خودشــان ایجاد کرده اند و تولیداتشان در 
داخل خودشــان کامال جوابگوست و می تواند به نقطه 
سربه ســری برسد ما به عنوان کشــوری ۸۰میلیونی اگر 
بخواهیم تولیداتمان پایدار بماند، باید برای ۳۰۰ میلیون 
اطــراف خودمان تولید کنیم و حتی فراتر برویم. اگر بازار 
۳۰۰میلیونــی بــرای خودمان ایجاد نکنیــم نمی توانیم 
به نقطه سربه ســری برســیم که قیمت کاالیمان پایین 
باشــد و بتواند رقابت کند و این سیاستی بود که آیت اهللا 
رفسنجانی در منطقه دنبال می کرد و فشار زیادی داشت 
که تولید در کشــور شــکل بگیرد. مثل تولید ســیمان و 
فوالد بــه عنوان  محصــوالت تولیــدات زیربنایی. یا به 
ســمت خودرو که می رفتیم ســعی بر این بود که بازار 

خودرو در منطقه را به دست بگیریم. حتی با خارجی ها 
قراردادهایــی را امضــا می کردنــد که بحــث صادرات 
هــم جزئي از آن بود. ولی ما به دلیل نگاه به سیاســت 
داخلی مان، سیاست اقتصادی مان را به هم می ریختیم. 
در تصمیماتمان سیاســت اقتصــادی در اولویت بعدی 
نسبت به سیاســت های داخلی و خارجی مان بود و این 
امر باعث می شــد هر چیز را که رشــته کرده بودیم پنبه 
شــود. ما زحمت را می کشــیم و چون نگاه اقتصادی به 
مسائلمان نداریم باعث شده اقتصادمان خیلی شکننده 
شود و با کوچک ترین مسئله ای دچار بحران ارزی شویم.

مدت کوتاهی در زمان آقای هاشمی به رشد دورقمی 
و تورم یک رقمی رســیدیم. اما چون به سیاست داخلی 
و خارجی مــان نســبت به اقتصــاد اهمیــت می دادیم 
نتوانســتیم این شــرایط را حفظ کنیــم و االن باید تا دیر 
نشده، اگر مي خواهیم اقتصادمان را شکوفا کنیم، به این 

سیاست برسیم.
 اگر بخواهیم وزن تصمیمات مهم نظام جمهوری  �

اسالمی را از ۱۳۵۸ که رسما ایجاد شد تا امروز در نظر 
بگیریم، تصمیم بزرگی گرفته نشــده است (علی رغم 
درگذشت آیت اهللا در سال ۹۵) که هاشمی رفسنجانی 
مستقیم در آن اثرگذار نبوده باشد. ایشان به امام گفته 
بودند در دوران حیات شما سه مسئله است که یا حل 
می شــود یا اگر حل نشد بعد از شــما حل نمی شود؛ 
جنگ، مذاکره با آمریکا و اصالح قانون اساسی. قانون 
اساسی؛ بین حقوق د ان ها بحث است از کسانی مثل 
آقای دکتر کدخدایی در شــورای نگهبان تا استادان 
دانشگاهی تکنوکرات حتی لیبرال ها، اصالح طلب ها 
و حتی صاحب نظران غیرسیاسی و تکنیکال حقوقی 
معتقدند قانون اساسی ۵۸، به مراتب حساب شده تر 
از قانون اساســی ۶۸ اســت. در قانون اساسی ۶۸ 
جان مایــه الزم را برای تعالی قانون اساســی به کار 
نبردیم. از طرف دیگر بخــش دیگری از حقوق دانان 
می گویند اگر ایــن کار را نمی کردیــم بحث انتخاب 
رهبری به مشــکل می خورد. اخیرا هم کتاب روایت 
رهبری از طرف دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به 
برخی شبهه افکنی ها منتشر شده. به نظرتان سال ۶۸ 
اصالح قانون اساسی بهنگام بود؟ آیا اشکالی داشت 
اگر در اصالح قانون اساسی تأمل بیشتری می کردیم؟ 
این موضوع خارج از بحث من است و نمی خواهم در 
مورد قانون اساسی و دالیل تغییراتش صحبت کنم. اجازه 
دهید وارد این بحث نشوم. اینکه چه اتفاقاتی افتاد حتما 
در کتاب روایت رهبری مشخص شده. باالخره وقتی قرار 
شد رهبر انتخاب شود، همه بزرگان دنبال رهبری شورایی 
بودند اما در خبرگان کسی البی نکرد که رهبری شورایی 
رأی نیــاورد. عده ای دنبال رهبری فرد بودند و این قضیه 
رأی آورد. از ایــن موضوع بگذریــم اما موضع گیری های 
هر دو جناح نســبت به مســائل اقتصادی، موضع گیری 
سیاست داخلی بوده نه موضع گیری سیاست اقتصادی. 
مثل سیاســت تعدیل اقتصادی. ضربه ای که در اقتصاد 
خورده ایم از اینجاها بود. زمانی تصمیم گرفته شــد که 
سیاســت تعدیل اقتصادی را برنامه ریزی کنیم و کم کم 
اقتصادمان شــکوفا و رقابتی باشــد. االن با ۸۰ میلیون 
جمعیت، ۳۶ (یا ۳۸) میلیارد یارانه سوخت می دهیم در 
صورتی که چین با یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون جمعیت، ۴۶ 
یا ۴۸ میلیارد دالر یارانه سوخت می دهد و ما ۱۰ برابر چین 
یارانه ســوخت می دهیم. وقتی به سیاست های تعدیل 
اقتصادی نگاه می کنید و برنامه ریزی آیت اهللا رفسنجانی 
که خودش هم حساس بود و اجرا می کرد؛  مثال سوخت 
ســاالنه ۲۰ درصد اضافه شود، اگر همان برنامه را ادامه 
داده بودیم االن مشــکلی نداشــتیم. حاال چرا این اتفاق 
نیفتــاد؟ چون جناح های چپ و راســت نســبت به این 
سیاســت ها اعتراض کرده و سیاست تعدیل اقتصادی را 
متوقف کردند و بعد طوری شد که مدتی تثبیت قیمت ها 
را داشــتیم و در زمان احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها را 
اجرا کردیم که دوباره به مشــکالتمان اضافه کرد. پس 
نقش سیاســت مدارانی که نگاهشــان به سیاست فقط 
سیاست داخلی و محبوبیت خودشان بود و هیچ نگاهی 
به اهداف اقتصادی و منافع ملی ندارند، کشــور را دچار 
مشکل می کند. پس باید از سیاست مدارانمان بخواهیم 
که نیمچــه نگاهی هم به منافع ملــی و عدم نفع ها و 
مسائل اقتصادی کشور در اجرای سیاست هایشان داشته 
باشند. مثال می خواهیم ساختمانی را بسازیم؛ می گوییم 
باید پیوســت محیط زیســتی و ترافیکی داشته باشد. در 
سیاســت هم وقتی می خواهید تصمیم سیاسی بگیرید 
باید پیوست اقتصادی هم حتما داشته باشیم. در کشور 
ما همیشه تصمیمات سیاسی بدون پیوست سیاسی بوده 
و کسانی مثل آیت اهللا رفسنجانی سعی شان بر این است 
که به سیاست مدارانمان بقبوالنند هر تصمیمی می گیرید 
بــه جنبه اقتصــادی اش هــم توجه کنیــد و این باعث 
می شود مردم کمتر لطمه ببینند. حتی در دوره جنگ هم 
اگر به روش آیت اهللا هاشــمی نگاه کنید، یک  عده شعار 
«جنــگ، جنگ تا پیروزی» و «جنــگ، جنگ تا رفع فتنه» 
و... می دادند اما آیت اهللا هاشمی می گفتند «جنگ، جنگ 
تا پیروزی بزرگ بــرای ختم جنگ»، به این دلیل آیت اهللا 
هاشمی همیشــه از دید برخی  افراد متهم بود. ایشان از 
زمانی که در ســال ۶۲ فرمانده جنگ شد با سپاه و ارتش 
کار می کرد که اینها حرکت بزرگی انجام دهند تا بتوانند 
امتیاز بزرگی بگیرند تا مذاکره کرده و جنگ را تمام کنند. 
ایشان متهم می شــد که برای این موضوع می جنگد نه 
برای ازپادرآوردن صــدام. زمانی که ایران فاو را گرفت و 
عملیات کربالی ۵ را انجام داد، پیروزی نسبتا خوبی بود 
و باعث شد قطع نامه ۵۹۸ آماده شود اما قبول قطع نامه 
در ایران حدود یک ســال و خرده ای طول کشید. یک  عده 
می گفتنــد ما تازه اولین پیروزی ها را به دســت آورده ایم 
و باید جلو برویم. همین امر باعث شــد فاو را از دســت 

بدهیم و آن زمان قطع نامه را پذیرفتیم.
ادامه  در صفحه ۱۵

گفت وگو با محسن هاشمی رفسنجانی درباره بهنگامی و نابهنگامی تصمیمات سیاسی
تئوری پنجره شکسته را بیشتر می پسندم

محسن هاشمي رفسنجاني؛ تکنوکراتي که سیاست را به خوبي از پدر آموخته است. او که در دوران جنگ قائم مقام گروه 
موشکي سپاه بوده، پس از اینکه پدر بر مسند ریاســت جمهوري مي نشیند، رئیس دفتر بازرسي او  مي شود؛ نهادي که 
مبتني بر فرمان و اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسي سال ۶۸ ایجاد شد اما عامه مردم بیشتر او را در کسوت 
مدیرعامل مترو تهران مي شناسند. با صراحت مي پذیرد که زنان خانواده هاشمي جسارت و شهامت بیشتري نسبت به 
مردان خاندان دارند و از آنان مردترند! با محافظه کاري ویژه مردان خانواده هاشــمي از پاسخ به سؤاالتي که دوست 
ندارد، طفره مي رود و معتقد اســت اگر سیاست آیت اهللا در تلفیق شــعارها و ارزش هاي انقالبي با رشد اقتصادي و 
سرمایه داري اسالمي تا امروز ادامه پیدا مي کرد، وضعیت اقتصادي کشور به اینجا نمي رسید. پروژه خرید محرمانه سالح 
از آمریکا معروف به ماجراي مک فارلین را بهنگام مي داند و باور دارد که سخنراني آیت اهللا هاشمي در خطبه معروف 

سال ۸۸ نیز بهنگام و براي جلوگیري از ریزش بیشتر نیروهاي انقالب بوده و او در تحقق این هدف موفق بوده است.
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