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سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۵

  به موازات تشدید انتقادات فراگیر به عملکرد دولت رئیسی درباره حذف ارز ترجیحی   .
شاهدیم رئیس مجلس هم در نطقی به دولت ســیزدهم انتقاد کرد؛ انتقادی که به باور 
برخی محلی از اعراب ندارد چون در فضای یکدست شــده قــدرت همه به یک اندازه 
مسئول اند، اما این گزاره زیر سؤال است؛ چرا که برخالف این ادعا در یک سطح می توان 
شرایط فعلی را متأثر از اختالف بین دو رئیس قوه ارزیابی کرد که ذیل فایل صوتی چند 
روز اخیر، نزدیکان رئیسی را مسئول مدیریت «سیسمونی گیت» می دانند؛ بنابراین رئیس 
مجلس به وقت بحران پشــت دولت را خالی کرده است. شما کدام یک از این دو نگاه را 

نزدیک به واقعیت می دانید؟
قرار نیســت که فضای یکدست شــده قدرت لزوما به معنــای همراهی تام و تمام 
جریان های سیاسی از همدیگر باشد. قطعا هر فرد، حزب و گروهی درخصوص مسائل 
مختلف اختالف نظر دارند که کامال طبیعی است. پس نباید این مسئله را پیچیده کرده 
و آن را بــه دیگر اتفاقات گره زد. البته من منکر برخــی اتفاقات و تحوالت و تأثیرش بر 
اختالف نظر سیاسیون نیستم؛ بنابراین تا اندازه ای تحلیل شما هم می تواند درست باشد؛ 
یعنی انتقاد کوچک رئیس مجلس به دولت به همان اندازه که می تواند از سر دلسوزی 

باشد، سیاسی هم تعبیر شود.
  آیا در ســطح دیگری از تحلیل می توان این گزاره را مطرح کرد که قالیباف با انداختن   .

توپ قصور در زمین دولت در تالش برای تکیه بر کرسی ریاست مجلس برای سال سوم 
با عبور از جبهه پایداری اســت و در عین حال نیم نگاهی هم به پاستور در ۱۴۰۴ دوخته 
اســت؛ به ویژه اینکه در روزهای اخیر با آزادسازی نرخ آرد و گندم و تشدید انتقادات به 

پاستورنشینان شاهد مطرح شدن پیشنهاد استعفای رئیسی نیز هستیم؟
شاید بتوان جنگ قدرت در میان جریان های حاضر در مجلس یازدهم برای رسیدن 
به کرســی ریاســت قوه مقننه را تا اندازه ای نزدیک به واقعیت دانســت که بسیار هم 
طبیعی است. چه بسا در ادوار پیشین مجلس هم جنگ قدرت برای کرسی ریاست قوه 
به مراتب شدیدتر از مجلس یازدهم بوده است؛ اما به هیچ عنوان، نه آقای قالیباف و نه 

هیچ کس دیگری نمی تواند کت و شلوار ریاست جمهوری برای ۱۴۰۴ به تن کند.

  چرا؟  .
کامال واضح اســت چون رئیسی برای یک دوره چهار ســاله به پاستور نیامده است؛ 
به ویژه آنکه جریان راســت تمــام اعتبار و حیثیت خود را بــرای روی کار آمدن او هزینه 
کرد. جدا از اینکه ما این هزینه کردن را اشــتباه بدانیم یا درست، به هر حال اصولگرایان 
در خــرداد ۱۴۰۰ دولت مدنظر خــود را روی کار آوردند. ضمنا در این چهار دهه از عمر 

جمهوری اسالمی ایران هیچ رئیس جمهوری تا به اکنون تک دوره ای نبوده است.
  امــا با این میــزان از اعتــراض و انتقاد درون اصولگرایی اســتدالل شــما مبنی بر   .

دو  دوره ای بودن رؤســای جمهور ایران، دلیل و توجیهی برای تداوم ریاســت جمهوری 
رئیسی خواهد بود؟

چرا، اتفاقا این یک استدالل بسیار مهم است.
  به چه دلیل؟  .

چون در این ۴۳ ســال همه جریان های سیاســی حامی رؤســای جمهــور در ادوار 
مختلف هیــچ گاه در میانه راه با عدم حمایت از رئیس جمهوری مســتقر در انتخابات 
دور دوم اعتبار خود را در میان افکار عمومی زیر ســؤال نبرده اند. مصداق بارز آن سال 
۹۶ و پیروزی مجدد حسن روحانی بود. در آن زمان طیفی از اصالح طلبان منتقد جدی 
حمایــت چپ ها از روحانی بودند؛ چرا که رئیس دولــت یازدهم را اصطالحا «خودی» 
نمی دانستند؛ اما بیشتر اصالح طلبان اعتقاد داشتند نمی توان در میانه راه حمایت خود 
را از حسن روحانی قطع کرد چون اعتبار این جریان (اصالح طلب) در میان افکار عمومی 
زیر سؤال خواهد رفت. البته تالش برای روی کار نیامدن رئیسی و برخی چهره های دیگر 
هم مطرح بود که سبب شد برخی اصالح طلبان برخالف میل باطنی حامی روحانی در 
ســال ۹۶ شــوند؛ اما به هر دلیلی نهایتا جریان چپ، به خواست یا به اجبار، حمایت از 
روحانی را ادامه داد. مشابه همین رویه در ادوار مختلف مشاهده شده است.  پس اکنون 
که مجددا جریان راست به شکل کامال جدی و حتی حیثیتی روی رئیسی سرمایه گذاری 
کرده است، نه می خواهد و نه می تواند از رئیسی عبور کند یا حتی حمایت خود را قطع 
کند. پس با وجود تمام انتقادات در ۹ ماه گذشته نسبت به عملکرد دولت سیزدهم به 

هیچ کس غیر از رئیسی اجازه نمی دهد در ۱۴۰۴ مجددا به پاستور راه پیدا کند؛ چون در 
غیر  این  صورت اعتبار اصولگرایان، هم در میان جریان های سیاســی داخلی و مهم تر از 

آن در میان افکار عمومی زیر سؤال خواهد رفت.
  به ســؤال قبلی بازمی گردم. این روزها در محافل سیاسی و رسانه ای به  ویژه از خود   .

جریان محافظه  کار نداهایی مبنی بر درخواست از رئیسی برای استعفا مطرح شده است. 
این مسئله در تناقض با گفته شما نیست؟

خیــر؛ چون به همــان دالیلی که قبال گفتم، نباید این موضع گیری های رســانه ای و 

سیاســی، حتی از جانب طیفی از اصولگرایان را چندان جدی گرفت. مضافا یک پارامتر 
بســیار مهم هم وجود دارد که باید در پاســخ به سال شما مدنظر قرار گیرد و آن  هم به 
حمایت های مقام معظم رهبری از رؤسای جمهور بازمی گردد. رهبری همواره از همه 
رؤسای جمهور، چه اصالح طلب و چه اصولگرا حمایت جدی داشته است که تا آخرین 
ســاعت مأموریت در پاســتور به وظایف محوله عمل کنند. پس مسئله استعفا اساسا 

محلی از اعراب ندارد و ارزش تحلیل هم ندارد.
  اجازه دهید کل تحلیل شــما را زیر ســؤال ببرم، از این بابت که اگر از بیرون جریان   .

یکدست شــده را بررسی کنیم، ســنت ثبات و تداوم قدرت دیده می شود ولی زمانی که 
از درون به این ســاختار یکدست شده نگاه کنیم، خواهیم دید اتفاقا این جریان با وجود 
گذاشتن تمام اعتبار سیاسی طیف راســت، چندان هم یکدست نیست؛ چون از همان 
زمان کلیدخوردن انتخابات مجلس یازدهم شاهد تقابل طیف قالیباف با احمدی نژادی ها 
و پایداری ها بر سر سرلیستی تهران و بعد از آن ریاست مجلس بودیم. پس از آنکه دست 
پایداری ها و احمدی نژادی ها از سرلیســتی تهران و رسیدن به کرسی ریاست قوه مقننه 
کوتاه شــد، پروژه نفوذ در کابینه و دولت سیزدهم آغاز شد که موفق به این مهم شدند؛ 
بنابراین این دو طیف اکنون، هم از جبهه پاســتور، هم از بهارستان و حتی از ساختمان 
بهشــت به دنبال فشار سیاسی برای گرفتن کرسی ریاست مجلس هستند. این در حالی 
است که عملکرد دولت درخصوص حذف ارز ترجیحی نیز به واکنش جریان مقابل منجر 

شده است. پس چرا با وجود این اقتضائات عدم تغییر را جدی می دانید؟
اوال نکات شما به  هیچ  وجه نافی تحلیل من نیست؛ چون اساسا نفس و ذات «قدرت 
یکدســت» به فضای دوقطبی یا حتی چندقطبی درونی دامن می زند؛ به  ویژه زمانی که 
«دیگری» مطرح نباشد. در آن صورت فضا خودبه  خود به سمت دوقطبی و چندقطبی 
خواهد رفت. شــاید تــا پیش   از این به نام هاشمی  رفســنجانی، خاتمــی، احمدی نژاد 
و روحانی شــرایط برای تداوم ســنت ثبات و تداوم قدرت شــکل می گرفت، اما به نظر 
می رسد در وضعیت کنونی این مهم دیگر به  هیچ  وجه نمی تواند محلی از اعراب داشته 
باشد؛ چراکه افکار عمومی انداختن توپ در زمین «دیگری» به نام رؤسای جمهور قبلی 
را نمی پذیــرد. پس اگرچه در این مدت رؤســای مجلس و به  خصوص رئیس جمهور و 
اعضــای دولت مرتبا کم  کاری ها و مشــکالت فعلی را به زمین «دیگری» یعنی حســن 
روحانــی می اندازند، اما باید پذیرفت اکنون این ترفند، نــه برای افکار عمومی، نه برای 
رســانه ها و نه جریان های سیاســی عمل نمی کند. چون پروژه «دیگری  سازی» کارکرد 
خود را از دست داده است؛ طبیعی است که شاهد تشدید فضای دوقطبی و چندقطبی 
در جریان یکدســت شده قدرت باشــیم. ضمنا برخالف تصور شما مبنی بر تقابل طیف 
احمدی نــژادی با دیگر جریان ها من معتقــدم پذیرش و هضم این طیف در بدنه قدرت 
یکدست  شــده اقدامی هوشــمندانه بود؛ چون جذب حداکثری طیف احمدی نژادی در 
بدنه قدرت هم در سال ۹۸ که بخشی به مجلس یازدهم رفتند و طیفی هم در ۱۴۰۰ به 
کابینه و دولت سیزدهم ملحق شدند، سبب شد تا تحت تأثیر رفتار و ادبیات رئیس دولت 
نهم و دهم قرار نگیرند. مضافا در پاســخ به سؤال قبلی شما ناظر بر تحوالت سیاسی-
اجتماعی روزهای اخیر بعد از حذف ارز ترجیحی یک نگاه متفاوت و البته دوگانه دارم. 
در یک ســو من هم مانند دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بســیاری از کارشناسان و 
اقتصاددانان معتقدم ارز ترجیحی، ارزی فســادزا اســت که سبب شد چیزی در حدود 
۱۸ تا ۲۰ میلیارد دالر در دولت روحانی حیف  ومیل شــود. اما درعین  حال باید این را هم 
کالبدشــکافی کرد که چرا دولت دوازدهم مجبور به تخصیص چنین ارزی شد؟! ببینید 
بعد از پیروزی روحانی در سال ۹۶، سرخوردگی جریان اصولگرا اعتراضاتی را در دی  ماه 
همان ســال در مشهد شکل داد که در ادامه به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کرد. همین 
فضای اعتراضی، روحانی را تنها به فاصله هشت ماه از پیروزی  اش، آن هم با رأی حدود 
۲۵ میلیونی به  شدت نگران کرد؛ بنابراین دولت برای کنترل شرایط سیاست چندنرخی-

 کردن ارز را در پیش گرفت.
ادامه در صفحه ۴

محورها

شاید بتوان جنگ قدرت در میان جریان های حاضر در مجلس یازدهم برای   .
رسیدن به کرسی ریاست قوه مقننه را تا اندازه ای نزدیک به واقعیت دانست

اساســا نفس و ذات «قدرت یکدســت» بــه فضای دوقطبــی یا حتی   .
چندقطبی درونی دامن می زند

افکار عمومــی انداختن توپ در زمین «دیگری» به نام رؤســای جمهور   .
قبلی را نمی پذیرد

پروژه «دیگری ســازی» کارکرد خود را از دست داده است؛ طبیعی است   .
که شــاهد تشــدید فضای دوقطبی و چندقطبی در جریان یک دست شــده 

قدرت باشیم
معتقدم ارز ترجیحی، ارزی فسادزاست که سبب شد چیزی در حدود ۱۸   .

تا ۲۰ میلیارد دالر در دولت روحانی حیف و میل شود
بعــد از پیــروزی روحانی در ســال ۹۶، ســرخوردگی جریــان اصولگرا   .

اعتراضاتی را در دی ماه همان ســال در مشهد شکل داد که در ادامه به دیگر 
نقاط کشور تسری پیدا کرد

جا داشت که کسانی همچون خاندوزی و... چند دوره حضور در مجلس یا   .
معاونت کل وزارتخانه ها را تجربه می کردند تا با چم و خم کار آشنا می شدند

اساسا من معتقد به گزاره ای به نام جریان «جلیلیسم» در کشور نیستم  .

قرار نیست که فضای یک دست شده قدرت لزوما به معنای همراهی تام و   .
تمام جریان های سیاسی با یکدیگر باشد

در گفت وگوی «شرق» با احمد بخشایش اردستانی درباره نقد سیاسی حامیان دولت رئیسی مطرح شد

قدرت نه چندان یکدست
عبدالرحمن فتح الهی: این روزها با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساســی، انتقادات افکار عمومی، فضای رسانه ای و جامعه 
سیاســی به دولت سیزدهم تشدید پیدا کرده است. در این بین شــاید مهم ترین نقدی که خود جای انتقاد داشته باشد، به بخشی از سخنان رئیس 
مجلــس یازدهم باز می گردد که عنوان کرد «در گرانی هــای اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم، بی توجهی به قانون مجلس باعث شــد 
چنین فضایی ایجاد شــود و مردم را به  شدت ناراحت کند. به مردم حق می دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند، اما با توجه به پیگیری های 
انجام شــده و جلساتی که به ویژه در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شــد که قانون مجلس به  طور کامل اجرائی شود. ان شاءاهللا 
آرامش معیشــتی برای مردم ایجاد خواهد شــد». برخی چهره ها این جمالت و عبارات را فرار رو به جلوی قالیباف از ســیل انتقادات این روزها 
می دانند. در حالی که به باور این افراد در جریان یکدست شــده قدرت همه احزاب و شخصیت ها به یک اندازه مسئول اند؛ اما گزاره ای که می تواند 
این تحلیل را تحت الشعاع قرار دهد، ناظر به «رفتار سیاسی» یا «نقد سیاسی» است. پیرو این نکته اساسا این دست انتقادات، نه یک نگاه دلسوزانه 
یا فرار از مســئولیت بلکه نوعی انتقام سیاســی را به ذهن متبادر می کند؛ به ویژه آنکه در روزهای اخیر برخــی اتفاقات به این گمانه زنی ها دامن 
می زند. ضمن اینکه آغاز رقابت سیاســی مجلس یازدهم برای انتخاب هیئت رئیسه کاتالیزوری بر این مهم خواهد بود؛ رقابتی که بی شک یک سر 
آن قالیباف و ســر دیگرش به جبهه پایداری می رسد تا چهارم خرداد، تکلیف رئیس مجلس را در اجالسیه سوم مشخص کند. از این منظر «شرق» 
در گفت وگویی با احمد بخشایش اردســتانی، نماینده ادوار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، سعی کرده است واکاوی 

دقیق تری از نقد سیاسی و غیرسیاسی حامیان دولت رئیسی داشته باشد.


