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شانس های آخر دیپلمات ها برای نجات برجام

ایرنا
عی، 

ن زار
 بهم

س:
  عک

مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های بزرگ دچار پروسه وقت کشی  شده و بنابراین 
نگرانی هــا درباره احتمال مرگ این توافق افزایش یافته اســت. اگر این اتفاق بیفتد، 
شــانس حل بحران هســته ای ایران و کاهــش خصومت های ایــران و آمریکا برای 
ســال های متمادی از دســت خواهد رفت؛ ضمن اینکه بــه فرصت های حل وفصل 
بحران های منطقه از طریق دیپلماســی نیز لطمه ای جدی وارد خواهد شــد. برجام 
حاصل ۱۲ سال مذاکره فشرده بین المللی است که جامع ترین سند تاریخ عدم اشاعه 
است. آن زمان که من عضو تیم هسته ای بودم، در آستانه توافق با سه کشور اروپایی 
بودیم که با مخالفت آمریکا آن فرصت از دست رفت. ۱۰ سال بعد، درحالی که آمریکا 
به مذاکرات پیوســته بود، بر ســر برجام در ســال ۲۰۱۵ توافق شد؛ ایران سه سال به 
تعهداتش کامل عمل کرد و همه محدودیت ها را پذیرفت، اما در سال ۲۰۱۸ ترامپ 
با یک تصمیم فاجعه آمیز از برجام خارج شــد. ترامپ همچنین «فشار حداکثری» را 
به ایران اعمال کرد و مانع کشــورهای اروپایی و سایر کشورها برای همکاری تجاری 
با ایران شــد. ایران از منافع اقتصادی برجام محروم شــد و تعهدات برجامی خود را 

کاهش و ذخیره و ســطح غنی ســازی را افزایش داد. حاال جــو بایدن تالش می کند 
به برجام برگردد تا بر این اســاس تحریم های هســته ای علیه ایران برداشــته شود و 
متقابال ایران به تعهدات هســته ای برگردد؛ ازجمله کاهش ســطح غنی سازی از ۶۰ 
درصد به کمتر از پنج درصد. مذاکرات احیای برجام از ماه آوریل گذشــته آغاز و متن 
۲۰ صفحه ای برای امضای نهایی آماده شده است. درعین حال ایران خواسته آمریکا 
ســپاه را از لیست سازمان های تروریستی خارج کند، درحالی که در یک اقدام متقابل، 
ایران نیز نیروی ســنتکام آمریکا را در لیست ســازمان های تروریستی خارج قرار داده 
اســت. برای احیای برجام، ایران درباره خروج سپاه از لیست سازمان های تروریستی 
اصرار کرده، چون در زمان توافق برجام، ســپاه در این لیســت نبود. در جبهه مقابل، 
اســرائیل اصرار می کند ســپاه باید در لیست سازمان های تروریســتی آمریکا بماند، 
درحالی که اسرائیل اساسا عضو برجام نیست. خیلی ها در واشنگتن نیز حرف اسرائیل 
را می زنند. هفته گذشــته سنای آمریکا قطع نامه غیرالزام آوری تصویب کرد که برای 
احیای برجام، ســپاه از لیست سازمان های تروریســتی حذف نشود. قطع نامه مذکور 

که به پیشنهاد ســناتور تد کروز ارائه شد، همچنین خواســته که تحریم های مربوط 
به تروریســم علیه بانک مرکزی ایران و سپاه اعمال شود تا همکاری ایران و چین نیز 
محدود شود. اقدام سنای آمریکا این پیام را به تهران داد که عمر برجام به فرض احیا، 
کوتاه خواهد بود. انتخابات آمریکا شــش ماه دیگر برگزار می شود و احتمال پیروزی 
جمهوری خواهان هم زیاد اســت و آنهــا تأکید کرده اند با تمام قــدرت مانع برجام 
خواهند شــد؛ بنابراین به طور واقع بینانه شانس کمی خواهد بود که برجام به فرض 
احیا نیز عمری طوالنی داشــته باشد. در شــرایط فعلی دو احتمال وجود دارد: اول، 
احتمال شکست مذاکرات برجام است که در این صورت، آمریکا با حمایت کشورهای 
غربــی و متحدان منطقه ای  خود، به سیاســت فشــار حداکثری ترامــپ باز خواهد 
گشت. در این ســناریو، ایران بیشتر به سمت چین و روســیه خواهد رفت. همچنین 
ایران به عنوان یک اقدام بازدارنده در مورد حمله احتمالی نظامی آمریکا-اســرائیل، 
ظرفیت غنی سازی خود را تا ســطح قابلیت ساخت بمب هسته ای افزایش خواهد 
داد. احتمال دوم اینکه آمریکا و ایران با خروج هم زمان و متقابل ارتش های دو کشور 

از لیست ســازمان های تروریستی توافق کنند؛ آمریکا ســپاه را از لیست سازمان های 
تروریســتی حذف و ایران هم متقابال نیروی ســنتکام آمریکا را از لیست سازمان های 
تروریســتی اش خارج کند. واقعیت این است که نیروی قدس ایران و نیروی سنتکام 
آمریکا، نقش محوری در منطقه دارند. بدون همکاری نیز شانس حل مسالمت آمیز 
بحران های منطقه ای کاهش خواهد یافت. نگرانی ها درباره بحران های منطقه ای نیز 
باید از طریق گفت وگوهای کشورهای حاشیه خلیج فارس آغاز شود. ایران و عربستان 
پنج دور گفت وگوهای مستقیم در بغداد داشته اند که با گفت وگوهای مقامات ارشد 
امنیتی، به توافقات اولیه مهمی رســیده اند. همکاری و صلح بین کشورهای منطقه 
خلیج فارس، به ویژه ایران و عربســتان، به حل بحران های منطقه ای همچون یمن، 

عراق، سوریه و لیبی کمک مؤثری خواهد کرد.
صلــح، ثبات و امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس، بدون یک سیســتم امنیت و 
همکاری جمعی ممکن نخواهد بود. اکنون زمان آن فرارسیده است که دیپلمات های 

کشورهای این منطقه تالش های خود برای تحقق این مهم را مضاعف کنند.

شنبه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۷

یـادداشـت

ضربه روایت اول بر حقیقت
این بار علیه پلیس

انتشــار کلیپی از دســتگیری خشــِن یک متهم زن در 
فضای مجازی با واکنش های گسترده ای مواجه شد.

بدیهی اســت که نخستین واکنش هر بیننده ای نسبت 
به این تصویر، خشم و انتقاد از رفتار پلیس است. هرچند 
پس از حادثه، پلیس با صدور بیانیه ای اعالم کرد این رفتار 
خالف آموزه های پلیس است و دستور پیگیری ویژه صادر 
کرد؛ اما واقعیت این اســت که معموال روایت اول، روایت 

اصلی می شود.
اغلب مواقع تکذیبیه هــا، عذرخواهی ها و توضیحات 
زیر الیه ای از تحلیل ها و اخبار دفن می شــود. اینجا دیگر 
کســی نمی شــنود اصال دلیل این بازداشت چه بوده، چرا 
متهم مقاومت کرده اســت و مهم تــر از همه حتی خود 

پلیس هم به این رفتار نقد داشته است.
از ابتدای ســال جاری تاکنون، شــش پلیس درســت 
هنگام انجام وظیفه و تأمین امنیت شهروندان به شهادت 
رســیدند؛ اما واقعیت این اســت که یک تصویر، به جای 
صدهــا فداکاری و متــن کار می کنــد و می تواند بهانه ای 
مناسب برای سیاه نمایی و زیر سؤال بردن عملکرد پلیس 

در نزد افکار عمومی باشد.
وقتی به دور از متن به این حادثه نگاه کنیم، خودرویی 
به دلیل حرکات مخاطره آمیز در محل ایست و بازرسی با 
فرمان ایست پلیس مواجه می شــود، سرنشینان به جای 
تمکیــن از پلیس، از صحنه فرار می کنند، خودروی پلیس 
پس از تعقیب موفق به توقف خودروی فراری می شــود، 
در آن شــرایط به دلیل نبــود پلیس زن، یکــی از عوامل 
مجبور به انتقال متهمان به خودروی پلیس می شــود که 
با مقاومت و جنجال متهم زن روبه رو می شــود، در چنین 
شــرایطی پلیس به اشــتباه مجبور به افزایش خشــونت 
نســبت به متهم برای پایان دادن به غائله می شــود، بعد 
از دســتگیری مقداری مواد مخدر در خودرو هم کشــف 
می شود؛ اما آنچه در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شود، نه همه ماجرا و بلکه بخشی از یک حادثه است 
که به صورت گزینشــی و تقطیع شــده در فضای مجازی 

منتشر می شود.
با همه این تفاسیر و انتقاد از خشونت پلیس، واقعیت 
آن اســت که امروزه روایــت اول از هــر اتفاقی می تواند 
در ارزیابــی افکار عمومی تأثیرگذار باشــد. از این رو به نظر 
می رســد با وجود تحســین پلیــس بابت پایــان عملیات 
و دســتگیری متهمــان، نیروهــای پلیس باید بــا رفتاری 
منطقی تر، بهانه جویی و امکان ســیاه نمایی را از معاندان 
ســلب کنند. در گذشــته نیــز تصاویری از این دســت با 
توضیحاتی ناقص در فضای مجازی منتشــر شده و نشان 
می دهــد نیروهای پلیــس در این زمینــه نیازمند افزایش 
رواداری و آموزش هــای تخصصی و ویژه هســتند. البته 
نمی توان توقع داشــت پلیس در حین عملیات از اعمال 
خشــونت برای دستگیری و برخورد با متهمان و مجرمان 
خودداری کند؛ اما می توان از نیروهای تالشــگر پلیس این 
توقع را داشت که تا حد امکان از نمایش عریان خشونت 
در انظار عمومی که می تواند مورد استفاده معاندان قرار 

گیرد، پرهیز کنند.
پلیــس حافــظ امنیــت و نگهبان جامعه اســت و 
پرسنل پلیس در بخش های مختلف انتظامی و امنیتی 
در حــال انجام مأموریت و اعمــال قانون و تحقق نظم 
و امنیت در جامعه هســتند؛ اما می تــوان با آموزش و 
رواداری از وقوع چنیــن حوادثی که افکار عمومی را با 
تردید و قضاوت اشتباه نسبت به پلیس روبه رو می کند، 

جلوگیری کرد.
هرچنــد در طرف دیگر هــم افکار عمومــی باید این 
واقعیــت را دریابد که ایجاد نظــم و امنیت در جامعه با 
تضعیف اقتدار پلیــس و نادیده گرفتن زحمات و خدمات 

آنان میسر نیست.
وقــوع چنین حوادثی بایــد برای نیروهــای انتظامی، 
عبرت آموز باشــد تا ضمــن برخــورد اقتدارآمیز و محکم 
بــا هرگونه ناامنی و رعایــت رواداری، تصویری منصفانه، 
مقتــدر و آرامش بخش از پلیس به افــکار عمومی ارائه 

دهند.

  جناب مصباحی مقــدم از همین ابتدا عنوان   .
کنم که محوریت این مصاحبه آسیب شناسی و به 
اخیرتان  مواضع  به چالش کشیدن  و  انتقاد  نوعی 
در دفاع از عملکرد دولت رئیسی درباره حذف ارز 
ترجیحی از کاالهای اساســی و تشدید مشکالت 
معیشتی برای مردم اســت. ابتدا به ساکن روی 
آزادسازی  محرکه  موتور  به عنوان  اوکراین  جنگ 
نرخ آرد و نان در داخل تمرکز کنیم. از شــخص 
رئیس جمهور گرفته تا معاون اول، وزرا و طیفی از 
حامیان دولت رئیسی ازجمله شما درباره چرایی 
و دالیل تصمیــم دولت برای حذف ارز ترجیحی 
به ویژه درمورد گندم و آرد که سرسلســله جنبان 
اقدامات بعدی در حوزه اقتصادی و معیشــتی 
بود، به جنگ اوکراین اشاره داشته اید؛ جنگی که 
به کمبود تولید گندم و غالت و به تبع آن افزایش 
جهانی قیمت آرد و نان منجر شد. بسیار خب اگر 
جنگ اوکراین باعث این وضع است، چرا تهران 
از بانی آغاز جنــگ در اوکراین دفاع می کند و با 
حمایت های سیاســی، دیپلماتیک و رســانه ای 

دست به تطهیر پوتین زده است؟
من این نگاه شــما را نادرست می دانم. تصور 
بنده مطابق با ارزیابی و تحلیل شما در این رابطه 

نیست.
  چرا؟  .

چون این مسئله بیش از آنکه به جنگ اوکراین 
و چالش های بین المللی ربط داشــته باشد، یک 

مــن هــم قبــول دارم کــه برخــی انتقادها و 
اعتراض هــا در داخل وجــود دارد. من نیز این 
اعتراض ها را بجا می دانم و انتقادهایی که مطرح شــده 
کامال وارد اســت؛ چون هر کاال یا خدماتــی که ناگهان با 
افزایش قیمت مواجه شــود، خود به خود بــا نگرانی در 
جامعه مواجه خواهد شد و به دنبال آن طبیعی است که 
مردم ناراحت شوند، انتقاد کنند یا اعتراضی داشته باشند 

که من به آنها حق می دهم

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با «شرق»:

نقد وارد است

سیدحسین موسویان

کارشناس حوزه رسانه و ژئوپلیتیک
مهدی شیرازی آقاگلی

عبدالرحمن فتح الهی: از پنجشنبه هفته گذشته با اقدام دولت رئیسی در جهت آزادسازی نرخ برخی کاالهای اساسی 
شوک بزرگی به مردم وارد شد. شاید جامعه برای هضم شرایط کنونی و این قیمت های تازه افسارگسیخته به هفته ها 
و شاید ماه ها زمان نیاز داشته باشد. در این بین در هفته های اخیر به موازات انتقادات و اعتراضات نسبت به عملکرد 
دولت رئیسی درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه های جدید شاهد حمایت برخی جریان ها و چهره ها از 
عملکرد دولت سیزدهم در این باب هستیم. باوجود آنکه قاطبه کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران معتقد و حتی 
ُمصر به حذف ارز  چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بودند اما شیوه کار دولت سیزدهم برای حذف این ارز را به مراتب زیان بارتر 
از تداوم شرایط ســابق می دانند. پیرو این نکته نبود ثبات الزم در فضای اقتصاد و معیشت کشور، فقدان دسترسی 
دولت به منابع ارزی، چالش های متعدد در حوزه سیاست خارجی به ویژه آینده مبهم مذاکرات وین و احیای برجام 
در کنار سایر عوامل سبب شده بود که هرگونه اقدامی برای انجام این جراحی بزرگ با تبعات و حواشی بسیار زیادی 
برای دولت و به طریق اولی معیشــت مردم همراه باشد؛ کمااینکه این روزها شاهد اوج گیری مشکالت معیشتی و به 
دنبالش تشدید انتقادات و اعتراضات پراکنده مردمی هستیم. در صورتی که حذف ارز ترجیحی اساسا به یک فضای 
آرام روانی ذیل وجود رشــد اقتصادی قابل قبول، دسترســی دولت به بودجه کافی و منابع ارزی و... منوط است. 
در کنارش این گزاره تحلیلی هم مطرح اســت که اساسا دست به کار شــدن دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی و 
آزادسازی نرخ کاالهای اساســی می تواند مؤیدی بر شکست پیشاپیش گفت وگوهای وین برای احیای برجام باشد. 
بنابراین حتی با ورود انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هدف میانجیگری یا تسهیلگری دیپلماتیک در جهت 
ادامه گفت وگوها نمی توان به آینده ای روشن درخصوص لغو تحریم ها امید داشت. اما فارغ از اینکه تحلیل فوق تا 
چه اندازه به واقعیت نزدیک است، باید اذعان کرد با وجود آنکه هیچ کدام از پارامترهای الزم فعال در فضای داخلی 
کشور دیده نمی شــود، دولت به دالیل خاص خود نهایتا در این مسیر پرحاشیه گام برداشت. در کنارش هم کماکان 
حمایت ها در رابطه با این عملکرد دولت درباره نحوه حذف ارز ترجیحی به قوت خود ادامه دارد، تا جایی که برخی 
از این مواضع حمایتی شــخصیت ها از دولت و کابینه سیزدهم در محافل سیاســی و رسانه ای واکنش برانگیز شده 
اســت. یکی از این چهره ها حجت االسالم والمسلمین غالمرضا مصباحی مقدم است که اخیرا مطالبی را برای توجیه 
وضعیت کنونی و عملکرد دولت سیزدهم مطرح کرده است؛ بنابراین آنچه در ادامه می خوانید خروجی گفت وگوی 

«شرق» با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

مسئله داخلی است.
  پس چرا اقدامات دولت در حذف ارز ترجیحی با محوریت آرد   .

و نان را به جنگ اوکراین ربط می دهید؟
ببینید آن چیزی که باعث شــده دولت آقای رئیســی به ســمت 
حــذف ارز ترجیحی برای آرد و گندم و دیگر کاالهای اساســی برود، 
این بوده اســت که قیمت آرد، نان، مرغ، تخم مــرغ، روغن دارو و... 
قیمت های یارانه ای است. در این بین اگرچه دولت سعی کرد به این 
اقالم یارانه اختصاص بدهد؛ اما این یارانه نفعی برای مردم نداشت؛ 
یعنی مردم از یارانه دولت برای این اقالم به صورت مستقیم بهره مند 
نمی شــدند. اکنون دولت با حذف ارز ترجیحی ســعی دارد که این 
یارانه مســتقیما به دست خود مصرف کننده برســد تا مردم بتوانند 
قدرت خرید بیشــتری برای تأمین کاالهای اساســی و مایحتاج خود 
داشته باشند. بی شک این اقدام چند مزیت دارد؛ نخست حذف فساد 
گسترده ناشــی از اختصاص ارز ترجیحی از سوی دولت به کاالهای 
اساسی. دوم مبارزه با قاچاق به دلیل قیمت پایین کاالهای اساسی و 
مواد اولیه در داخل کشور نسبت به همسایگان. سوم توزیع عادالنه تر 

طرح یارانه ها به دهک های پایین و طبقات محروم جامعه.
  اینهــا جواب ســؤال من نیســت. اگر دولــت و حضرت عالی   .

معتقدید جنگ اوکراین باعث کمبود تولید گندم و غالت در جهان 
شده اســت و به همین دلیل قیمت آرد افزایش پیدا کرده و دولت 
رئیسی هم ناگزیر به سمت آزادسازی نرخ آرد صنعتی و سنتی رفته 

است، چرا از طرف آغاز کننده جنگ اوکراین دفاع می کنید؟
این دو مســئله به هم ارتباطی ندارند. مسئله جنگ اوکراین یک 
مســئله در حوزه سیاســت خارجی و دیپلماسی است و جمهوری 
اسالمی ایران در راستای منافع خود به آن نگاه می کند؛ اما موضوع 
محوری شــما مســتقیما به اقدام دولت برای حــذف ارز ترجیحی 

ارتباط دارد.
  پس چرا به پارامتر جنگ اوکراین اشاره دارید؟  .

این یک نوع توضیح است.
  توضیح چه چیزی؟  .

توضیح اینکه ایران به عنــوان واردکننده گندم تحت تأثیر جنگ 
اوکراین بــا افزایش ۴۵ درصدی نــرخ گنــدم در واردات این کاالی 

اساسی مواجه شده است، همین و بس.
  آیا دفــاع از پوتین به عنوان آغاز کننــده جنگ اوکراین و طرف   .

متجاوز در تناقض با این توضیح شما قرار ندارد؟
تکــرار می کنــم، این دو مســئله هیــچ ارتباطی به هــم ندارند؛ 
بنابراین اساســا تالش شــما برای ارتباط دادن بین دو مســئله تالش 
شکســت خورده ای است. جنگ اوکراین یک مسئله بین المللی است 
و حذف ارز ترجیحی یک مسئله داخلی. ایران به عنوان یک واردکننده 
گنــدم بعد از جنگ اوکراین با افزایش ۴۵ درصدی این کاال در واردات 
مواجه شــده است. در دو ماه گذشــته میالدی ما با این رشد قیمت 
مواجه شده ایم. در ماه مارس شــاهد افزایش ۲۰ درصدی نرخ گندم 
بودیم و در ماه آوریل هم ۲۵ درصد به نرخ خرید قبلی اضافه شــد. 
این نشــان می دهد که واردات گندم بــه ایران بعد از جنگ اوکراین با 
قیمــت به مراتب باالتری برای دولت تمام می شــود؛ بنابراین ما باید 
کاری بکنیم که واردات ما درخصوص این کاالی اســتراتژیک کاهش 
پیدا کند. این مســتلزم تالش برای افزایش تولید داخلی آن است که 
مجلس قیمت خرید گندم را تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باال برد که قیمت 
برای تولید کننده داخلی با صرفه تر باشد که کشور به حد خودکفایی در 
تولید گندم و آرد دست پیدا کند. ضمنا این میزان از ارزان بودن قیمت 
آرد و نان در داخل کشور سبب مصرف غیرمتعارف نان در کشور شده 
که متأسفانه دورریز و هدررفت باالی نان را به دنبال داشته است. من 
به خاطر دارم زمانی که سال ۸۸ قانون مربوط به هدفمندی یارانه ها 
را تصویــب می کردیــم، برآوردها در آن زمان نشــان می داد به دلیل 
همیــن قیمت پایین نان و آرد در داخل ما بــا دور ریز ۳۰ درصدی نان 
در داخل کشور مواجهیم؛ یعنی نان خوراک دام و طیور می شود. اگر 
دولت آقای رئیســی آزادسازی نرخ گندم و آرد را درست اجرائی کند 
عالوه بر مزیت هایی که قبال اشــاره کردم یکی از مهم ترین آثار مثبت 
آن به مقابله با این حیف و میل و دور ریز ۳۰ درصدی نان بازمی گردد. 
مؤیدش هم این اســت دوره قبلی که قیمت نان اصالح شــد، از ۱۲ 

میلیون مصرف ساالنه داخلی به ۹ میلیون تن رسیدیم.
  در بخش دیگری از گفته های اخیرتان، عنوان کردید «دولت در   .

ابتدای راه است و ...»؛ اما مشکل منتقدان و معترضان این نیست 
که دولت در کجای راه قرار دارد، ابتــدای راه یا انتهای راه، چه از 
عمر دولت هشت ماه گذشته باشــد چه هشت سال، این عملکرد 
رئیسی و کابینه سیزدهم داد همه، حتی طیفی از حامیان و بخشی 

از مجلس یازدهم را هم درآورده است. پاسخ شما چیست؟
مســئله ابتدای راه یا انتهای راه را از ایــن بابت مطرح کردم که 
باید به دولت آقای رئیســی و کابینه وی، حداقل یک ســال فرصت 
داد تا خدمات خود را به مردم ارائه کنند و برنامه های خود را قدری 
پیش ببرند. بعد از این مدت، مــردم و منتقدان می توانند ایرادهای 
کار دولت را به او گوشــزد کنند. این یک رویه متعارف اســت. پس 
بایــد به این دولت هم مانند دولت هــای قبلی این فرصت و مجال 
حداقل یک ساله داده شــود. نکته دیگر که بسیار مهم تر است، این 
است که آقای رئیســی اجازه نداده اصالح قیمت کاالهای اساسی 
و مایحتــاج مردم، عادالنه ترشــدن یارانه ها و حذف ارز فســادزای 
ترجیحی به اواخر عمر دولت موکول شود. اتفاقا در همین ماه های 
ابتدایی عمر دولت سیزدهم، آقای رئیسی دست به این اقدام مهم و 

بزرگ زده است که هرچه زودتر ثمرات و مواهب بیشتری به مردم، 
به خصوص قشر ضعیف جامعه برسد. این یک امتیاز است.

  آیــا انتقادهــا و اعتراض های هر روزه مردم به خصوص قشــر   .
ضعیف جامعه در کف خیابان، این گفته شما را اثبات می کند یا در 

تناقض با نگاه حضرتعالی است؟
مــن هم قبــول دارم که برخی انتقادهــا و اعتراض ها در داخل 
وجود دارد. من نیــز این اعتراض ها را بجا می دانم و انتقادهایی که 
مطرح شــده کامال وارد است؛ چون هر کاال یا خدماتی که ناگهان با 
افزایش قیمت مواجه شود، خود به خود با نگرانی در جامعه مواجه 
خواهد شــد و به دنبال آن طبیعی اســت که مردم ناراحت شوند، 
انتقاد کنند یا اعتراضی داشــته باشند که من به آنها حق می دهم. 
امــا اگر به دولت فرصــت بدهیم تا بتواند برنامه هــای خود را که 
آغاز کرده، به سرانجام مطلوب برســاند، این انتقادها و اعتراض ها 
تعدیل خواهد یافت و به آرامش در جامعه مبدل می شود. البته این 
انتقادها، انتقادهای ُخردی است که سعی می شود با بزرگ نمایی، به 
نوعی درشت جلوه داده شود و به موازات آن اقدامات دولت آقای 

رئیسی در این مدت کوچک نمایی می شود.
  مثال چه اقداماتی؟  .

ابتدا به ساکن دولت آقای رئیسی در مقابله با کرونا کاری کرد که 
از تلفات روزانه ۷۰۰ نفر اکنون به تلفات تک رقمی رسیده ایم. دوم، 
دولت از زمان آغاز به کار، ذخیره کاالهای اساسی را به پایین ترین حد 
نگرانی رسانده است. ســوم، توقف استقراض از بانک مرکزی برای 
پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت بود. چهارم، رفع کسری 
بودجه که به باور برخی تا حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود. پنجم، 
پرداخت سررسید ۱۰ هزار میلیارد تومانی اوراق قرضه در هشت ماه 
گذشته. ششم، تقویت دیپلماسی منطقه ای با هدف کمک به بهبود 
روابط تجاری کشور. هفتم، احیای سفرهای استانی و حضور پررنگ 
در بین مردم. هشتم، ثبات در بازار ارز از زمان آغاز به کار این دولت.

  دالر کــه از اوخر هفته گذشــته خود را بــرای ۳۰ هزار تومان و   .
قیمت های باالتر آماده می کند.

افزایش نرخ ارز یک مسئله است و ثبات و نبود نوسان شدید در 
بازار ارز، مسئله ای دیگر . بله، در دولت آقای رئیسی افزایش نرخ ارز 
وجود داشته است، اما اگر دقت کرده باشید در دولت سابق مسئله 
افزایش نرخ ارز و مهم تر از آن فقدان ثبات در قیمت ها، چالش های 
بسیاری به وجود آورده بود. برای مثال یک بار قیمت دالر تا ۳۳ هزار 
تومان باال رفت و بعد به ۲۵ هزار تومان رســید. این میزان از نوسان 
ارزی و نبود ثبات در قیمت ها برای اقتصاد مشکل آفرین است. ولی 
از زمان آغاز به کار دولت آقای رئیســی، این ثبات نرخ ارز کامال دیده 
می شود؛ یعنی نوسان قیمت ها در حد چندصد تومان است. زمانی 
که ما با بازار آزاد ارز مواجه باشیم، این میزان از نوسانات ُخرد ارزی 

کامال طبیعی است.
  برای تک تک آن هشت مورد خدمات و اقدامات دولت رئیسی   .

که برشمردید، حرف و حدیث بسیار دارم، اما فعال سؤال اصلی تری 
که ذهن من را درگیر کرده این است که اگر بعد از انتخابات خرداد 
۱۴۰۰، قدرت یکدست نشده بود و فردی غیر از سیدابراهیم رئیسی 
به پاستور راه پیدا می کرد، آیا به او این فرصت و اجازه داده می شد 
که با حمایت تمام قد قدرت یکدست شــده بخواهــد این گونه با 

اقتصاد ایران و معیشت مردم رفتار کند؟
بنده بشخصه معتقدم اگر آقای روحانی هم در دولت قبلی این 
کار را انجام می داد، مطمئن باشید جریان مقابل به حمایت از دولت 
دوازدهم برمی خاســت؛ چون حذف ارز ترجیحی، عادالنه ترشــدن 
یارانه ها برای مردم و حمایت از معیشــت به ویژه اقشــار ضعیف و 
دهک های پایین جامعه، جزء اهداف نظام اســت. پس این تحلیل 
شــما که اگر یک جریان سیاســی خاصی روی کار باشد، هر اقدامی 
انجام دهد با مخالفت جریان مقابل مواجه می شود، ولی اگر همان 
اقدامات توسط جریان و دولت متبوعشان انجام شود از آن حمایت 
می کنند، کامال نادرســت است. به هیچ وجه این گونه نیست. به نظر 

من این گونه القائات شما، القائات نادرستی است.


