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نبرد «آیت اهلل» با کهنه گرایی در اقتصاد

روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه کابینه هاشمی در گفت وگو با «ایران» تشریح کرد

ریحانه یاسینی

عکس :رضا معطریان  /ایران

آیت اهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی  ،پیر سیاست ایران
کـ ــه روز گذشـ ــته در دل خاک آرام گرفـ ــت ،میراث
ماندگاری برای اقتصاد ایران برجای گذاشته است؛
میراثیازجنسبرنام هریزیوتوسع هگراییکهالبته
همیشهتیغهجمههاعلیهایناقدامهایاوبااتهام
رواج لیبرالیسـ ــم غربی و بازگشت به نظام سرمایه
داری ،تیـ ــز شـ ــده اسـ ــت .او در شـ ــرایطی از اقتصاد
باز و نظـ ــام بازار صحبـ ــت کرد ،کـ ــه تفکرات چپ
بر تمام اقتصاد کشـ ــور سـ ــایه افکنده بود .اما در آن
سـ ــالهایی که هنوز صدای آژیر خطر از گوش شهر
رخت برنبسته بود ،اکبر هاشمی رفسنجانی چطور
توانسـ ــت نهادهایی مدرن را در ایران سنتی ایجاد
کند؟ مسـ ــعود روغنـ ــی زنجانی ،در همان سـ ــالها
و در دوران ریاسـ ــت جمهـ ــوری آیتاهلل ،ریاسـ ــت
سـ ــازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشـ ــته است.
«ایران» بـ ــرای غبارروبی از تاریـ ــخ برنامه ریزی ،با
این اقتصاددان و استاد برجسته توسعه اقتصادی،
توگوییتفصیلیداشتهاست.
گف 
ëëنام آیـــتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی در کنار
برنامهنویســـیتوســـعهبعدازدورانانقالب،بسیار
بلندشنیدهمیشود.نقشایشاندرشروعدورجدید
برنامههایتوسعهدرایرانچهبود؟
برنامه  5ساله توسعه یک دوره در زمان دولت
جنگ با فعالیتهای گسترده تنظیم شد که برای
نخستین بار با مشارکت نظام اجرایی کشور و فعال
شـ ــدن شورای اقتصاد اتفاق میافتاد و در آن هم از
ایدههای خود آقای هاشمی استفاده میشد .اما به
دلیلاینکهدرآنزمانمحیطنظامیپرتالطمبودو
رویمتغیرهایاقتصادیازجملهدرآمدهاینفتی
تأثیر میگذاشت ،در نهایت این برنامه درمجلس
متوقف شـ ــد اما با پایان جنگ ،پذیرش قطعنامه
 598و آمدن دولت جدید ،پشتیبانی آقای هاشمی
منجر به تنظیم برنامه اول توسعه شد .دراین زمان
کشور با هدف بازسازی پس از جنگ صاحب برنامه
توسعه شد و ایجاد زیربناهایی مثل بنادر ،نیروگاهها
و بازسازی صنعت نفت و پتروشیمی در این برنامه
به اجرا گذاشته شد .نقش آقای هاشمی در پیشران
کردن و مدیریت کردن این برنامه بسـ ــیار اساسی و
فراموشنشدنیبود.
ëëنگاهسیاستهایبرنامهاولتوسعهبهچهسمتی
بود؟ چـــه مشـــاورانی و از چه طیفی بـــرای تدوین و

م نگاه
نی 

ëëنـــگاه برنامـــه اول توســـعه ،بازســـازی در دو بعـــد بـــود .یکی بازســـازی
خرابیهای ناشی از جنگ که در قالب طرح های عمرانی انجام شد ،یکی
هم بازسازی و اصالح سیاست های اقتصادی
ëëآقای هاشمی از آنجا که به بحث کارشناســـی بسیار اعتقاد داشت ،من
فرصت کردم با ایشـــان کار بکنـــم ،البته معنایش این نیســـت که دولت
جنگ به کار کارشناســـی اعتقاد نداشـــت .ولی آقای هاشـــمی بسیار ریز و
مستقل وارد کار کارشناسی میشد

اجرایاینبرنامهکارمیکردند؟
نگاه برنامه اول توسعه ،بازسازی در دو بعد بود.
یکی بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ که در قالب
طرح های عمرانی انجام شد ،یکی هم بازسازی و
اصالح سیاست های اقتصادی با توجه به اینکه در
دوره جنگ ماشـ ــین اقتصادی کامالً متوقف شده
بود .راهاندازی مجدد این ماشـ ــین با اصالحات در
سیاس ـ ـتها و راهبردهای کلی اقتصـ ــاد باید انجام
میگرفت .ازجمله سیاسـ ــت تک نرخی کردن ارز،
جلوگیری از گسترش رانت و اصالح سیستم نظام
اداری و مقررات مربوطه که از گذشـ ــته برای ایجاد
فضای کسب و کار بخش خصوصی انبار شده بود.
همچنین کم رنگ کردن نقش مستقیم دولت در
اقتصاد و فعال کردن روابط ما با اقتصاد جهانی از
سیاستهای اساسی بود .این اصالحات اقتصادی
با تعدیلقیمتها شروع شد .اما نقش اساسی را در
سیاست های اقتصاد آزاد ،خود آقای هاشمی بازی
میکرد .ایشان باور داشت که جز با فعال کردن بازار
به معنای شریف آن و به کار گرفتن منابع خارجی
برای افزایش تولید ،راهی دیگر باقی نمانده است.

پس باید قیمتها اصالح و انگیزه ایجاد شـ ــود .در
کنار آقای هاشمی متخصصان تحصیلکرده وجود
داشتند .دکتر نوربخش نقش بزرگی داشت .نقش
دکتر عادلی ،نیلی و طبیبیان را نمیتوان انکار کرد
و همچنین وزیرانی مانند دکتر حسینیان  ،مهندس
زنگنهومهندسمحلوجیهمهنقشهایمحوری
داشتند که در راستای همان اقتصاد آزاد بود.
ëëاالن در سال  ،95صحبت از اقتصاد آزاد و اتصال
به اقتصاد جهانی بســـیار ساده اســـت .اما سه دهه
پیش در التهابهای بعد از انقالب و جنگ تحمیلی
باسیطرهتفکراتچپ،صحبتازسیاستهایباز
اقتصادیتابوونوعیبازگشتبهنظامسرمایهداری
به شمار میآمده اســـت .در فضای آن زمان چطور
برنامههاباحرفهاییجدیدپیشرفتند؟
واکنشهـ ــای مخالف طبیعـ ــی بـ ــود .این نوع
تفکـ ــر در حقیقت چرخـ ــش کلیدی و اساسـ ــی در
سیاستهای اقتصادی بود و باعث واکنش بسیاری
م گیری و در حوزههای غیر
از افـ ــراد در حوزه تصمی 
م گیری مثـ ــل دانشـ ــگاهها و مطبوعات نیز
تصمی 
شد .مخصوصاً اینکه گفتند این سیاستها را بانک

جهانی به ایران دیکته میکند و میخواهند کشـ ــور
را وابسـ ــته کنند .در مجلس نیز این حمالت وجود
داشت .بخصوص زمانی که تبصره معروف برای
اخذ وام خارجی مطرح شـ ــد .حتی دانشگاهیان با
آن برخورد کردند و این را نماد وابسـ ــتگی سرمایه
داران خارجـ ــی در ایـ ــران یـ ــا وابسـ ــته کـ ــردن ایران
بـ ــه منابع خارجی تلقـ ــی میکردنـ ــد .نماینده این
تفکرات مخالف نیز روزنامه سـ ــام بود که سـ ــعی
میکرد افکار عمومی را نسبت به این سیاستهای
منفی و فشـ ــار بر دولت زیاد کند ولی آقای هاشمی
اهل ریسـ ــک بود ،پای مسألهای که به آن اطمینان
داشت میایستاد و حاضر به پرداخت هزینههایش
هـ ــم بـ ــود.در دوره بعدی و در مجلـ ــس چهارم ،به
دالیلـ ــی مانند افزایش قیمتها در حوزه ارز و رواج
سلیقههایمختلفسیاسی،پشتآقایهاشمیرا
خالیکردند.آقایهاشمیهمتاپایاندورهریاست
جمهـ ــوری و هم تـ ــا آخرین لحظه زندگـ ــی خود از
سیاس ـ ـتهای اصالحات اقتصادی دفاع کرد .ولی
از آنجایی که آی ـ ـتاهلل عملگرا بود و واقعیتها را
میدید،میدانستهزینههاچنانسنگینمیشود
که ممکن است برنامهها برای مدت طوالنی تری
متوقف شـ ــود و کشـ ــور زیان ببیند .ایشان با همین
صبر و حوصله و تاکتیک خود سیاستهای کنترل
اقتصاد را به اجرا گذاشتند و با تیم اقتصادی خود،
فضـ ــای جدیدی را ایجاد کردند .بعد از او هم چون
کشور صاحب تجربه شده بود ،در دولت اصالحات
از همین سیاس ـ ـتهایی که آقای هاشمی و تیمش
بنیانگذار آن بودند ،استفاده و دفاع کردند.
ëëآیتاهلل هاشـــمی رفســـنجانی به اندیشـــههای
جدیدی در اقتصـــاد بعد از جنـــگ و انقالب مجال
ظهـــور داد در حالـــی کـــه از تحصیـــات آکادمیک
اقتصـــادیبرخوردارنبود.اینخـــطفکریوعملی
چطورشکلگرفتهبود؟
آقای هاشـ ــمی در صنف خود نوعی نواندیش
دینی بود .نواندیش دینی که به قرائت جدیدی باور
داشتودرچارچوباینقرائت،اعتقادبهمقابلهبا
مدرنیته نداشت .در حالی که االن هم هنوز عدهای
دنبالمقابلهبامدرنیتههستند.همیناواخرکلیپی
از ایشان پخش شد که میگفت این همه با ماهواره
مقابله کردید ،به کجا رسـ ــیدید .بر همین اسـ ــاس
وقتیبهمراحلتصمیمگیریمیرسید،نگاهشبه
کارشناسان و متخصصان بسیار مثبت بود .ضمن

اینکه خودش فردی با تجربه و بسـ ــیار باهوش بود
و نگاهش با بازاریهای سـ ــنتی که صاحب مبانی
تئوریک نبودند ،بسـ ــیار فاصله داشـ ــت .ایشـ ــان با
متخصصان و اهـ ــل فن نکاتی مطـ ــرح میکردند
کـ ــه حتـ ــی مـ ــا و دیگرانی کـ ــه متخصـ ــص و درس
خوانده بودیم برای پاسـ ــخ گویی به ایشان فرصت
میخواستیم .هر وقت در محافل اقتصادی سؤالی
مطرح میشد ،با حوصله تمام گوش میکرد و به
هیچ وجه صحبتهای دیگـ ــران را قطع نمیکرد.
این ویژگی باعث میشـ ــد ایشـ ــان نگاه باز داشـ ــته
باشد و در نتیجه اگر در گذشته دیدگاههایی داشت
و در قالـ ــب آنهـ ــا تصمیماتی گرفته بـ ــود ،براحتی
در تصمیماتـ ــش تجدید نظر میکـ ــرد .بعضیها
معتقدندهمانطورکهایشاندرپذیرشقطعنامه
 598نقش اساسـ ــی داشـ ــت ،در ادامه جنگ بعد
از فتح خرمشـ ــهر هم نقش اصلی داشـ ــت .حتی
اگر این حـ ــرف را صحیح بپنداریم ،ایشـ ــان جرأت
پذیرش اشـ ــتباه را داشـ ــت .جرأت این را داشت که
وقتی به نتیجه میرسید که تصمیم غلطی گرفته،
آن را جبران کند .در نتیجه ایشان به روز بود و به روز
میشدولیاصولشتغییرنمیکرد.
ëëســـازمان برنامه و بودجـــه در طول تاریـــخ فراز و
نشیب زیادی داشته است .در زمانی که شما در دوره
آیتاهلل ریاســـت آن را برعهده داشتید ،نقش این
سازماندرکشورچطوربودوچگونهاحیاشد؟
آقای هاشـ ــمی از آنجا که به بحث کارشناسـ ــی
بسـ ــیار اعتقاد داشـ ــت ،من فرصت کردم با ایشان
کار بکنـ ــم ،البته معنایش این نیسـ ــت کـ ــه دولت
جنگ به کار کارشناسـ ــی اعتقاد نداشت .ولی آقای
هاشـ ــمی بسـ ــیار ریز و مسـ ــتقل وارد کار کارشناسی
میشـ ــد و به همیـ ــن دلیل فرصـ ــت تاریخی برای
کارشناسـ ــان و رهبران سیاسی کشور ایجاد کرد .این
در شـ ــرایطی بود کـ ــه تفکر غالب آن زمـ ــان اعتقاد
داشـ ــت پیریزی سـ ــازمان برنامه را امریکاییها در
ایران انجام دادهانـ ــد و در نتیجه همه خروجی آن
به نفع امریکاییها بوده اسـ ــت .این اندیشه باعث
شده بود این سازمان بسیار آسیب ببیند تا زمانی که
آقای هاشـ ــمی با برنامه اول سر کار آمد ،این زمان،
دوره طالیی بود .احیای سازمان ،احیای اسم و نام
نیست .احیای سازمانی است که در آن کارشناسان
مختلف و رده باال فرصت دارند بدون لکنت زبان،
با شخصیت مستقل و بدون ترس و واهمه نظرات

کلید واژه های اقتصادی هاشمی

 ëëانقالب ،مدیون بازار است.
 ëëعمالً در برنامه اول توســـعه  96میلیارد دالر خرج کردیم .حدود سیوچند میلیارد را به
صورت فاینانس از خارج گرفتیم .به نظرم کار مهمی شد .هم بازسازی کردیم ،هم زیربناها
ساخته شد ،هم تورم کنترل شد و هم نرخ بیکاری بسرعت پایین آمد.
 ëëحتی کشـــورهای مارکسیســـتی مثل چین و روســـیه نیز به رقابت در عرصه اقتصاد روی آورده و
دریافتهاندکهدرحالحاضربهترینراهبرایدستیابیبهیکاقتصادشکوفاوقوی،رقابتاست.
 ëëاالن دانشگاههای کشور مخصوصاً دانشـــگاه آزاد سراغ شرکتهای دانش بنیان رفتند
که هم اشتغالزا و هم مولد است.
 ëëباید تورمی که بیش از تحمل مردم متوســـط به پایین است مرتفع شود چراکه این یکی
از مشکالت واقعی است و فساد ایجاد میکند.
 ëëدر دوران جنگ شـــاهد بودید که چطور بدون هیچگونه امکاناتی جنگ را اداره کردیم.
مگر میشود یک کشـــور به تنهایی در جنگ بتواند آن را هدایت کند؟ ولی ما توانستیم با
وحدت و حضور مردم از گردنه سختیها عبور کنیم.
 ëëباید با برنامهریزیهای ضربتی و حساب شده ،تهدید نقدینگی کشور را به فرصت برای
رونق تولید و خروج از رکود تبدیل کنیم.
 ëëبحث خصوصیسازی هنوز آنگونه که باید باشـــد ،انجامنشده است .دونرخی بودن
ارز ،کمی در حال حل شـــدن اســـت و هنـــوز هم مشـــکالتی داریم .یارانهها در سیاســـت
یارانهای جهتدارتر شد و هنوز هم حلنشده و در سوخت و مسائل دیگر مشکلداریم.
شـ ــان را ارائه دهند .آقای هاشـ ــمی ایـ ــن فرصت را
بسـ ــیار خوب در کشـ ــور اجرا کرد .البته در دورههای
بعدی مورد غضب احمدینژاد قرار گرفت؛ دقیقاً
با همـ ــان دیدگاهی که این سـ ــازمان صاحب تفکر
امریکایی است و مانند توپ دوره محمدعلی شاه
به مجلس ،سازمان برنامه را به توپ بستند.
ëëدر طول سه دهه گذشته برای میراثهای آیتاهلل
مانند سازمان برنامه و بودجه و برنامههای توسعه،
اتفاقهای زیادی افتاده اســـت .همین طور اندیشه
اقتصاد باز کـــه از دل دولت به آن پر و بـــال دادند ،با
چالشهای زیادی برای خود آیـــتاهلل همراه بوده
و همواره تیغ حملهها با اتهام ســـرمای ه داری و رواج
لیبرالیسم غربی تیز شده اســـت .برای جمع بندی،
شمااینسیرراچطورمیبینید؟
آنهایـ ــی که بـ ــه ایشـ ــان حملـ ــه میکردند دو
دسـ ــتهاند .یکی دوسـ ــتان اصالحطلـ ــب بودند که
روزنامه سـ ــام نماد آنها بود .اما وقتی خودشان با
واقعیتهای اقتصادی آشـ ــنا شدند و اداره کشور را
تجربه کردند ،همان مسـ ــیر را پیش گرفتند .دسته
دوم آنهایی هستند که در اردوگاه اصولگرایی تند

قرار میگیرند و نمادشان احمدینژاد است .او هم
این سیاستها را کنار گذاشت و هم سازمان برنامه
را بست .آشفتگی اقدام هایش را هنوز در آشفتگی
وحشـ ــتناک نظام اقتصادیمـ ــان لمس میکنیم.
پاسـ ــخ این دسـ ــته منتقدان خیلی روشـ ــن است و
میتوانند نتایج دیدگاه هایشـ ــان را در بحرانهای
اقتصادیمـ ــان ببیننـ ــد .آقای هاشـ ــمی روی اصل
 44قانـ ــون اساسـ ــی در قالب تفکر توسـ ــعه بخش
خصوصـ ــی کار کرد و رهبری هم آن را امضا کردند.
این اصل نشان میدهد ایشان هرگز راه را گم نکرده
و رهبری هم آن را تأیید کرده است ولی چون ایشان
و اندیشه هایشان را باور نداشتند ،خصوصیسازی
هم چنان ابتر مانده اسـ ــت .حتی اگر درسـ ــت نگاه
کنیم ،سیاس ـ ـتهای اقتصاد مقاومتی محورهای
کلیدی تداوم همان سیاست است .در حال حاضر
همان سیاستها ،ولی عمیقتر با توجه به تجربه
مسـ ــئوالن و نظام اجرایی کشور ،در حال طی شدن
است .ولی از آنجایی که در کشور ما اقتصاد ،قربانی
سیاست هاست ،نمیتواند مسیرش را براحتی و با
هزینههایکمترطیکند.

