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میراث هشت ریشتری
الويري :روحاني عقالنيت را به اقتصاد بازگرداند

ب�ا زبان ع�دد و رقم صحبت ميكند؛ معتقد اس�ت به رق�م علم و اطالع كارشناس�ان از
پسلرزههاي مديريت هشت ساله احمدي نژاد ،خيليها از حجم خرابيها و نابسامانيهايي
كه از دولت قبل به ارث مانده اس�ت ،خبر نداش�تند .مرتضي الوي�ري دوره مديريت رئيس
دولت سابق را «زلزله هشت ريشتري» عنوان كرده و معتقد است اوج هنر هر دولتي كه بعد
از وي بر س�ر كار ميآمد ،اين اس�ت كه در چهار س�ال اول «آواربرداري» است .او همچنين
خطر بازگش�ت احمدينژاديسم و رأيآوري دوباره شعارهاي پوپوليستي را جدي ميداند.
توگو نشس�تيم ك�ه در ادامه
ب�ا الويري در دفترش در مركز تحقيقات اس�تراتژيك به گف 
ميخوانيد:
دولت آقاي روحاني به ميانه راه خود رس�يده؛
به نظر ش�ما رئيس جمهوري تا چه حد توانسته به
وعدههاي دوران تبليغات انتخاباتي عمل کند ؟
براي پاس��خ به اين پرس��ش بايد ابتدا به دو نکته توجه کنيم؛
نخس��ت اينکه آش��فتگيهاي سياس��ي ،اقتص��ادي ،فرهنگي،
اجتماعي و ...که از عملکرد هش��ت سال دولت سابق به جا مانده،
بس��يار عميق اس��ت و به اعتقاد من؛ آقاي روحاني و بس��ياري از
صاحبنظران در ايام انتخابات رياس��ت جمه��وري،از عمق به هم
ريختگيها اطالع دقيق نداش��تند و نميدانستند تخريب آنقدر
وسيع است که س��اليان دراز طول ميکشد تاکشور به نقطه صفر
بازگردد.
نکت��ه دوم در ارزياب��ي کارنام��ه آق��اي روحان��ي ،همکاري
نهادهايي اس��ت که در حل مسائل و مشکالت نقش جدي دارند.
آقاي روحاني در ابتداي اس��تقرار دولت ،پيش فرض شان اين بود
که س��اير نهادها مانند قواي قضايي و تقنيني ،صدا و س��يما و ...با
قوه مجريه همکاري خواهند کرد .ول��ي همگامي اين نهادها ،در
ح��د پيشبيني روحاني نبود و حتي گاه��ي تقابل جاي تفاهم را
گرفت.
در واقع ،فعاالن سياس��ي رقيب روحان��ي ،انتظار پيروزي او و
استقرار دولت اعتدالي را نداش��تند .تصورشان اين بود که فردي
همس��و با سليقه و سياس��تهاي آنان بر مسند رياست جمهوري
خواهد نشس��ت؛ اما نتيجه انتخاب��ات بهگونهاي ديگر رقم خورد.
براي همين ،بخشي از رقبا از همان روزهاي اول در صدد برآمدند
تا ناکامي انتخاباتي خود در  24خرداد را با کارش��کني عليه نامزد
پيروز جبران کنند و القاي ناکارآمدي دولت روحاني در دس��تور
کار قرار گرفت.
وقتي بعضي برنامههاي صدا و س��يما را مش��اهده ميکنيم،
ميبيني��م چندان بن��ا ندارد با دولت همکاري کن��د .در خيلي از
برنامه ها؛ اشکاالت و کاس��تيهاي موجود بزرگ نمايي ميشود

و از س��وي ديگر ،چشم خود را به اقداماتمهم انجام شده توسط
دول��ت ميبندند.يا در مجلس ش��وراي اس�لامي؛در کنار تعداد
محدودي از نمايندگان دلس��وز و خوش��فکر -که ب��ه دنبال حل
مشکالت مردم و دولت هس��تند -مجموعه وسيعي وجود دارند
که مس��تقيم و غيرمس��تقيم ،چوب الي چرخ دولت ميگذارند.
آمارتذک��ر وس��ؤاالت مطرح ش��ده از وزيران و ن��وع و نحوه بيان
انتقاده��ا؛ بيانگر اين واقعيت تلخ اس��ت که برخ��ي از نمايندگان
«تقابل» را جايگزين «تعامل» کردهاند.
ب��ا مد نظر ق��رار دادن اين دو نکته يعني عم��ق ويرانگريها و
نبود هم��کاري و همدلي نهادهاي حاکمي��ت ،رئيس جمهوري
در مس��ير تحقق وع��ده هايي که به م��ردم داد،حرکت کرده و در
تحقق ش��ماري از وعدهها موفق شده اما در مواردي هم نتوانسته
قولهايش را عملي کند.
اش�اره کرديد که صاحبنظران عمق مشکالت
هش�ت س�ال دولت احمدين�ژاد را درک نکرده
بودند.اما برخي نظر متفاوتي دارند .اصالح طلبان
در ط�ول آن دوره انتقادهاي ج�دي و تندي عليه
سياس�تهاي دولت قب�ل در عرصههاي مختلف
مطرح کردند.مردم نيز اين ش�ناخت را در جريان
انتخابات رياس�ت جمهوري  92با کنار گذاش�تن
نام�زدي که جري�ان فکري و سياس�ي دولت قبل
را نمايندگ�ي ميک�رد ،نش�ان دادن�د .طيفي از
اصولگرايان هم در جريان انتخابات س�ال  88به
تعبير خود «با چش�م گريان» به احمدينژاد رأي
دادند.ب�ا اين ح�ال اصالح طلبه�ا باوجود تمام
مسائلي که در فاصله سالهاي  88تا  92برايشان
پيش آمد ،باز هم وارد عرصه شدند و در انتخابات
رياس�ت جمهوري نقش آفريني کردند .اينجا اين
پرسش مطرح اس�ت که وقتي تا حد زيادي عمق

ويرانيه�ا پيدا بود ،چ�را اصالح طلب�ان يا آقاي
روحاني و طيف حامي ايشان به صورت جدي وارد
انتخابات ش�دند.در حالي که منطقي نيس�ت که
کس�ي وارد رقابتي ش�ود که در صورت پيروزي،
اداره يک ويرانه نصيب او خواهد شد.
وقتي بحث نجات کش��ور مطرح اس��ت ،پاس��خ به نکته شما
متفاوت ميش��ود .زيرا کساني هستند که حاضر ميشوندريسک
خوردن برچس��بهاي منف��ي را به جان خود بخرن��د و از اعتبار
خويش هزينه کنند اما کشور را نجات دهند.يکي از موضوعهاي
اصلي که در مذاکرات و جلس��ات اص�لاح طلبان قبل از انتخابات
مطرح شد ،همين بود .در آن موقع به وضوح روشن بود اتفاقهاي
تلخ و منفي اقتصادي که در هش��ت س��ال آق��اي احمدينژاد به
وجود آمده اس��ت ،به هيچ وجه در يک بازه زماني چند ساله قابل
رفع و رجوع نيس��ت .توجه داشته باش��يد زمان شروع دولت اول
آقاي احمدينژاد حجم نقدينگي کش��ور 67هزار ميليارد تومان
بود که در پايان کار به مرز  500هزار ميلياردتومان رس��يد.يعني
نقدينگي بيش از  700درصد رشد کرد .واضح است که مهارتبعات
اين پديده تورم زا سالها طول ميکشد.
سيالب عظيم دالرهاي نفتي در آن سال ها ،تمام شالودههاي
اقتصادي کش��ور را ويران و«بيماري هلندي» گريبان کش��ور را
گرفت .منابع ارزي  950ميليارد دالري که از س��ال 84لغايت 92
نصيب کشور شدصرف واردات افسانهاي  720ميليارد دالري در
اين فاصله گرديد و توليد داخلي را به خاک س��ياه نشانيد .دولت
احمدي نژاد ،کش��ور را به کميته ام��دادي  80ميليوني تبديل و
منابع کشور را تحت عنوان يارانه نقدي و پول امام زمان به صورت
کله قندي و مس��اويميان فقير و غني تقسيم کرد و االن ،براحتي
نميت��وان اين يارانه نقدي نادرس��ت را اصالح کرد.از اين مثالها
زي��اد وجود دارد و هم��ه بيانگر اين موضوع اس��ت که تخريبها
داراي عمق وس��يع اس��ت و حل آنها زمان طوالني ميطلبد .اين
بحث از ابتدا در جلس��ات اصالح طلبان مطرح بود.در همان زمان
پيشبيني ميشد که بايد حداقل دوره اول رياست جمهوري را به
دوره آواربرداري بعد از چند زلزله مهيب هش��ت ريشتري تشبيه
کنيم و بعد به مرحله بازسازي و ساخت سيستم جديد برسيم.
اين آواربرداري چه مدت زماني طول ميکشد
؟
عارضه هايي که در زمان آقاي احمدينژاد به وجود آمد؛ حجم
باالي پروژههاي نيمه تمام غير کارشناس��ي ،همچنين تعهدات
غير منطقي آن دولت به مردم ،حداقل دو برنامه پنج ساله کشور را
تحتالشعاع خود قرار داده و با کمال تأسف وصول به اهداف سند
چشم انداز را غيرممکن ميکند .حل مشکالت اقتصادي معموالً
زمانبر اس��ت اما به اعتقاد بنده دولت آقاي روحاني در اين مس��ير
قدمهاي خوبي برداشته است.
درب�اره رويکرد اقتصادي دول�ت ديدگاههاي
مختلفي مطرح اس�ت.عدهاي بر اين باورند دولت
يازدهم ،توان حل مس�ائل اقتص�ادي را دارد اما
چ�ون اقتصاد را ب�ه نتيجه مذاکرات هس�تهاي و
رفع تحريمه�ا گره زده ،از اجراي برنامههاي الزم
غفل�ت ک�رده ،در حالي ک�ه در ش�رايط تحريمي
ه�م ميتواني�م ب�ا تکيه بر ت�وان درون�ي ايران،
ش�اخصهاي اقتص�ادي را تقوي�ت و ب�ه رش�د
اقتصادي مطلوبي برس�يم.طيف ديگري معتقدند
سوء مديريتهاي دولت گذشته بزرگ ترين عامل
آش�فتگيهاي اقتصادي است و اوضاع اقتصادي
بهگونهاي اس�ت که ب�دون رف�ع تحريمها دولت
قادر نيس�ت ،وضعيت نابس�امان اقتصادي را سر
و س�امان دهد .نظر ک�دام گ�روه را نزديک تر به
واقعيت ميبينيد؟
در اين زمين��ه افراط و تفريط وجود دارد؛ نه آن گونه که آقاي
احمدين��ژاد ميگفت تحريمها ورق پارهاند و ميتوان دورش��ان
انداخ��ت ،نه رفع تحريمها حل المس��ائل و ش��اه کلي��د غلبه بر
مشکالت اس��ت .واقعيت اين اس��ت که تحريمها بر روي اقتصاد
تأثير گذاشته است ،ولي عمده مشکالت اقتصادي را بايد در سوء
مديريت و مشکلسازیهای زمان احمدينژاد جستوجو کنيم.
بر اساس يک بررسي  -که در سمينار اقتصادي زمستان سال 93
و از س��وي دولت ارائه شد -حتي اگر تحريمها نميبود ،حکمراني
بد و نحوه اداره کش��ور موجب ميشد که رشد اقتصادي سالهاي
 91و 92ب��ه ترتيب منف��ي  0/4و منفي  1/2بش��ود ،اما به دليل
وج��ود تحريم هابه ترتي��ب به منهاي  6/8درص��د و منهاي 1/9
درصد رس��يد .يعني به جاي رش��د  8درصدي که در برنامه پنج
س��اله پيشبيني شده بود ما دچار رش��د منفي شديم .آن هم در
ش��رايطي که از درآمد س��االنه افس��انهاي حتي تا  120ميليارد
دالري هم بهرهمند بوديم.
واقعيت اين است که نميتوان انتظار داشت به محض برداشته
ش��دن تحريمها،به وضعيت نرمال برگرديم .اگر بر اين باور باشيم
که با رفع تحريم همه مش��کالت حل خواهد شد ،بدون ترديد به
بيراهه خواهيم رفت؛ چرا که توق��ع بيجا در مردم ايجاد خواهد
ک��رد ،توقعي که امکان برآورده ک��ردن آن وجود ندارد .البته بايد
بپذيري��م با وجود اين واقعيت ناگوار ،وقت و انرژي که دولت براي
سهشنبه  13مرداد 1394
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