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اقتصاد  ایران طاعونی  به  نام  »سیاست زدگی« در 
  غالمرضا کیامهر، اقتصاددان: در حالی که این روزها به موازات کلید خوردن حذف ارز ترجیحی درخصوص کاالهای اساســی، شاهد تشدید فضای 
دوقطبی در بدنه کارشناســان و اقتصاددانان بر ســر کنارگذاشــتن یا نگذاشــتن ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی و ارائه توجیه بــرای اقدامات دولت 
درخصوص آزادسازی نرخ ها هستیم، نکته اساسی و در واقع علت العلل شکل گیری، تداوم و تشدید بحران اقتصادی و معیشتی ۴۳ سال گذشته 
بــه »سیاســت زدگی در اقتصاد« یا »اقتصاد سیاســت زده« در جمهوری اســامی ایران بازمی گردد که روز به روز دامنه، شــدت و وســعت این 
سیاست زدگی در حوزه اقتصاد و معیشت پررنگ تر می شود؛ تا جایی که می توان امروز پارامتر سیاست زدگی را »طاعون« اقتصاد ایران دانست که  
ام الفسادها ســت. تا زمانی که ســایه جریان های سیاســی و احزاب بر سر اقتصاد ایران ســنگینی می کند، به جای کوچک و چابک شدن دولت ها، فربه شدنش را نظاره گر 
هســتیم. به دنبال این نکته، تا زمانی که پای سیاســیون از اقتصا بریده نشود، بی شک چالش های معیشتی هیچ گاه تعدیل نخواهد شد و دولت به دولت وضعیت بدتری 
برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد؛ کما اینکه در این سال ها، هر ساله شرایط وخیم تری را نسبت به سال گذشته مشاهده کرده ایم. به دلیل همین سایه سنگین سیاست 
بر حوزه اقتصاد است که سیستم بانکی فشل، افول شدید ارزش پول ملی، رکود در تولید، سکون در صنعت و توقف و رشد منفی اقتصاد به تورم افسارگسیخته، بی کاری 
شــدید و کوچک شــدن سفره مردم منجر شده است. در کنار آن، آفاتی نظیر نرخ های موازی در بازار ارز یا سیاســت چند نرخی نیز بدون شک نتیجه مستقیم یک اقتصاد 
سیاست زده و بدعت گذاری های دولت هاست که در نهایت دولت فعلی را مجبور کرده برای حذف یک ارز فسادزا به نام ارز ترجیحی، دست به جراحی بزرگ اقتصادی 

بزند؛ جراحی ای که هزینه ها و تبعات مخرب آن بر معیشت مردم به مراتب بیشتر از تداوم حیات آن است.

 دور  باطل  یارانه  و  تورم!
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان: اکنون که دولت رئیســی حذف ارز ترجیحی در خصوص کاالهای اساســی را از دارو، آرد و نان مردم کلید زده اســت، 
بی شــک اولین راهکاری که برای کاهش تبعات ناشــی از این اقدام و به موازات آن اقناع افکار عمومی درباره ضرورت انجام این جراحی بزرگ 
اقتصادی در دســتور کار قرار می گیرد، ناظر بر تخصیص یارانه های کمک معیشــتی اســت. اما این مســئله صرفا به دامن زدن یک »دور باطل« 
می انجامد که از دولت احمدی نژاد شــروع شــد، با دولت روحانی به اوج رســید و اکنون نیز به دولت رئیســی رسیده اســت. پیرو این نکته، سیر 
صعودی تورم در ســال های اخیر عما سبب خواهد شــد یارانه های کمک معیشــتی دولت ها در ادوار مختلف از یارانه بنزین تا دیگر یارانه های 
کمک معیشــتی بــه نام یارانه نان و ... بهبودی در وضعیت معیشــتی خانوارها ایجاد نکند؛ چرا که افزایش قیمت ها ســبب خواهد شــد کارایــی و توانمندی یارانه های 
کمک معیشــتی با هدف ارتقای توان خرید جامعه به صفر برســد. بنابراین دولت به هر میزان بخواهد یارانه کمک معیشتی به مردم تخصیص دهد، تنها تداوم و تشدید 
این دور باطل را به دنبال خواهد داشــت؛ خاصه آنکه از اســاس تخصیص یارانه کمک معیشتی به مردم، به هر نامی، سبب باالرفتن نقدینگی و به تبع آن پررنگ تر شدن 
تورم می شــود. در این بین، گســترش جامعه آماری »فقر مطلق« و »فقر نســبی« در ایران، این زنگ خطر را به صدا درآورده است که در صورت تکرار دور باطل یارانه و 
تورم، هر لحظه امکان وقوع ســناریویی وجود دارد. باید پذیرفت تشــدید بحران معیشتی در کشور بیش از هر زمان دیگری می تواند آستانه تحمل مردم را یکباره در هم 
بشــکند. در این بین، دیگر اهمیتی ندارد دولت رئیســی چرا به هر دلیلی نتوانسته یا نخواسته است برای بهبود معیشت و برون رفت جامعه از فشار کنونی اقدامات الزم 

را اجرائی کند. وقوع حوادث ناخواسته، تمام دستاوردها و برنامه های پیش روی دولت سیزدهم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

  آن  گونه که در محافل رســانه ای مطرح بــود، دولت حذف   .
ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی را منوط به آزادشــدن تمام یا بخشی 
از اموال بلوکه شــده خود در عراق، کره جنوبــی و... کرده بود. 
درحالی که باوجود اعالن رســانه های وابسته به دولت و تأیید 
دســتگاه سیاســت خارجی نه  تنها خبری از این آزادســازی ها 
نیســت که حتی اخباری درخصوص شکست رسمی مذاکرات 
برجام به گوش می رســد، کمااینکه دوشنبه هفته گذشته رویترز 
به نقــل از دیپلمات های اروپایی از نزدیک بــودن مرگ برجام 
سخن گفت. حال ســؤال اینجاست در شــرایطی که نه خبری 
از آزادسازی اموال بلوکه  شــده ایران است و نه اخبار مثبتی از 
مذاکرات وین و لغو تحریم ها به گوش می رسد چرا دولت دست 
به حــذف ارز ترجیحی از کاالهای مردم زده اســت که قبل تر با 

دارو شروع شده و اکنون به آرد و نان مردم رسیده است؟
 واقعیت امر آن اســت که دولت رئیسی بیش از هر دولتی 
این ادعا را مطرح  کرد که مســائل اقتصادی و معیشــت مردم 
را بــه دیپلماســی و آینده برجام گره نمی زنــد. اما در مدت 1۰ 
مــاه از عمر دولت ســیزدهم واقعیت های میدانــی این مهم 
ثابــت کرد که اقتصاد و اصطاحا نان مردم بیش و پیش از هر 
چیزی به برجام گره خورده است. امروز مردم بیشتر از هر زمان 
دیگــری به خوبی دریافته اند که دیپلماســی و توقف مذاکرات 
برجام تا چه اندازه بر معیشتشان سنگینی می کند. نکته مهم تر 
اینجاست درست در زمانی که خبرهای خوبی از مذاکرات وین 
به گوش نمی رســد و ما شــاهد تداوم توقف در احیای برجام 
هستیم، دولت به ناگاه جراحی بزرگ اقتصادی خود ذیل حذف 
ارز ترجیحــی را ابتــدا از دارو و اکنون با نــان و آرد مردم کلید 

زده است.

 پس شما معتقدید که کلیدخوردن حذف ارز ترجیحی از دارو   .
و نــان و آرد مردم بی ارتباط به توقف دو ماهه مذاکرات وین و 

زمزمه شکست احیای برجام نیست؟
همان  گونــه کــه گفتــم و بازهــم تأکید می کنم بی  شــک 
دیپلماســی و آینده برجــام بیش و پیش از هــر چیزی به  طور 
مستقیم روی اقتصاد و معیشت اثر خود را خواهد داشت. پس 
به نظر می رســد در شرایطی که امیدی به احیای برجام نیست 
و دولت هم دستش از رسیدن به اموال بلوکه شده کوتاه است، 
مجبور شــده بــرای مدیریت هزینه ها و همچنین رفع کســری 
بودجه از هم  اکنون به سمت اجرائی کردن حذف ارز ترجیحی 
برود. البته باید یادآور شــد که این اقدام یک سازوکار اقتصادی 
مفید هم قلمداد می شــود، اما نحوه اجرای آن توسط دولت، 
آن هم در شرایط کنونی که اساسا بستر و فضای الزم برای این 
جراحی بزرگ اقتصادی فراهم نیســت سبب شده آسیب های 
حذف ارز ترجیحی بیشتر از مواهب آن باشد تا جایی که اکنون 
شاهد اوج گیری نگرانی مردم درخصوص نان و دارو هستیم که 

امکان دارد به دیگر اقام نیز کشیده شود.

کمیســیون  . در  ســال   ۱۲ شــما  فالحت پیشــه    جنــاب 
 برنامه  وبودجه مجلس شــورای اســالمی حضور داشــتید. به 
موازاتش در هر ســه دوره حضورتــان در مجلس های هفتم، 
هشتم و دهم نیز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
بودید، عالوه بر ریاســت کمیته سیاست خارجی حتی یک سال 
هم ریاست این کمیسیون را در مجلس دهم بر عهده داشته اید؛ 
بنابراین هم به مســائل اقتصادی، مالی، بودجه و بودجه ریزی 
دولت و مجلس واقف هستید و هم به حوزه سیاسی، امنیتی و 
دیپلماتیک اشراف دارید. به باورتان تداوم توقف مذاکرات وین 

تا چه اندازه بر معیشت تأثیر خواهد داشت؟
در ایــن رابطــه باید چند نکته مهم را یادآور شــد. نخســت 
برخــاف ادعای دولت کــه معتقد بود مذاکــرات برجام و لغو 
تحریم ها ارتباطی به آزادسازی اموال بلوکه  شده ایران ندارد، من 
بر این باورم دولت بیش از همه منتظر بود که برجام امضا شود 
که به موازات لغو تحریم ها بخشــی یا تمام اموال بلوکه شــده 
ایران در سایر کشورها آزاد شود تا دولت به دالرهای مسدودشده 
دســت پیدا کنــد و به پشــتیبانی ایــن منابع بتواند بخشــی از 
برنامه هــای حوزه اقتصادی به  خصوص حــذف ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانــی را اجرائــی کند اما ایــن اتفاق رخ نــداد و دولت 
هم مجبور شــد به  صــورت غافلگیرانه ای حــذف ارز ترجیحی 
از کاالهای اساســی مــردم را اجرائی کند. امــا نکته کلیدی که 
می تواند پاســخ روشنی به سؤال مهم شما باشد این است که با 
توجه به سابقه و تجربه بیش از یک  دهه ای در کمیسیون برنامه 
و بودجه در گفت وگو با شــما به  صراحت عنوان می کنم دولت 
از محل ارز ترجیحی در ســال بیش از ۷۰ هــزار میلیارد تومان 
یارانــه به نان و آرد تخصیص مــی داد. پس حذف این ارز از آرد 
صنعتی و بعد آرد ســنتی سبب خواهد شــد که این درآمد ۷۰ 
هــزار میلیارد تومانی به خزانه دولت بازگردد. حال نکته مهم و 
کلیدی اینجاســت که بر اساس گفته مقامات دولت سیزدهم از 
ایــن مبلغ تنها چهار هزار میلیارد تومان به یارانه نان مردم داده 
می شود. پس باید پرسید که مابقی درآمد ۶۶ تا ۶۷ هزار میلیارد 

تومانی حاصل از حذف ارز ترجیحی به آرد چه خواهد شد؟!

 من همین سؤال شــما را از خودتان می پرسم. مابقی درآمد   .
۶۶ تا ۶۷ هزار میلیارد تومانــی حاصل از حذف ارز چهارهزارو 

۲۰۰ تومانی به آرد چه خواهد شد؟

آنچــه مــن در ســایه تجربه 1۲ ســاله خود در کمیســیون 
برنامه وبودجه کســب کردم، این بود کــه در زمان بودجه ریزی 
و چکش کاری، وزارتخانه ها از ضعف اطاعاتی و عدم اشــراف 
نماینــدگان به میــزان درآمدهای واقعی دولت سوءاســتفاده 
می کردند تا به اســم کســری بودجه، خدمات دولت را گران تر 
کنند. در کنارش ســعی می شد بســته های حمایتی دولت هم 
کاهــش یابد تا در مجموع شــاهد افزایــش درآمدهای دولت 
باشــیم. اما بعد از چکش کاری و بودجه ریــزی، زمانی که پای 
اجرائی شدن آن توسط وزارتخانه ها به میان می آمد، چیزی که 
محلی از اعراب نداشــت، نظارت نماینــدگان بود؛ چون از این 
مرحله به بعد دستگاه هایی که من اسم آن را »بودجه خواران« 
می گــذارم، وارد گود می شــدند و تمــام منابع دولــت را بین 
خود تقســیم می کردند؛ بنابراین یقیــن بدانید آنها از هم اکنون 
دهانشان را برای بلعیدن مابقی ۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصــل از حــذف ارز ترجیحی بــه آرد صنعتی و ســنتی باز 

کرده اند تا این بودجه را بین خود تکه تکه کنند.

 اجــازه دهیــد از دیدگاه موافقــان و حامیــان این تصمیم   .
جنجالی دولت هم به مســئله نگاه کنیم. بسیاری از این طیف 
معتقدند تبعات مخرب ناشــی از تخصیص ارز به آرد شرایطی 
را رقم زده است که دولت نهایتا باید آزادسازی نرخ را اجرائی 
می کرد. به باور حضرت عالی اساســا پارامتری به نام »قاچاق« 
تا چه اندازه می تواند توجیهی برای این آشــفته بازار دولت در 
حوزه اقتصادی و معیشت باشــد؟ چرا که به نظر می رسد کارد 
به استخوان رسیده است. هر روز به بهانه قاچاق دارو، پوشک، 
بنزین، شــیر خشــک، روغن، ماکارونی، آرد و ... شــاهد تورم 

افسارگسیخته ای هستیم که داد همه را درآورده است.
اینجا دو مســئله مطرح اســت؛ اول اینکه نــگاه دولت به 
حذف ارز ترجیحی چه اندازه درست است و مهم تر از آن شیوه 
اجرائی کــردن آن تا چه حد دقیق، علمــی، مبتنی بر واقعیت 
اقتصادی و معیشتی و فراهم کردن بسترها و فضای الزم برای 
این جراحی بزرگ اقتصادی اســت. در باب نخســت، بحق این 
ادعا وجود داشــت که تخصیص یارانــه آرد و نان از محل ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چند مشکل و معضل جدی را به دنبال 
داشــته اســت که همگی در نهایــت ظلم بــه مصرف کننده 
داخلی بود؛ چون این یارانه در محل مناســب صرف نمی شد، 
بنابرایــن مردم هم مجبور بودند بــا وجود تخصیص یارانه آرد 
بــه نانوایی ها، نــان را با نــرخ گران تری خریــداری کنند. پس 
دادن آن همــه یارانه دولتــی بی فایده بود. معضــل دیگر به 
فضــای رانتی و قاچاق آرد و گندم حاصــل از تخصیص یارانه 
بازمی گشــت؛ تا جایی که آرد یارانــه ای با قیمت 1۵ برابری در 
مرزها به فروش می رســید. از طرف دیگر حدود هشت میلیون 

نفر تبعه غیرایرانی ســاکن در کشــور هم از ایــن یارانه آرد که 
حق ملت بود، استفاده می کنند. در کنارش دورریز ۳۰ درصدی 
نان، نبود کیفیت در پخت، کاهش رقابت در ارائه نان با کیفیت 
و... ســبب شده بود بســیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی 
از آرد صنعتــی و ســنتی را اقدامی پســندیده و بجا بدانند. اما 
انتقاد جدی کارشناســان و اعتراض بحق مــردم به چگونگی 
اجرای این جراحی بزرگ توســط دولــت باز می گردد؛ یعنی در 
شــرایطی که جا داشــت این ۷۰ هزار میلیارد تومان ناشــی از 
حذف ارز ترجیحی به آرد صنعتی و ســنتی مستقیما به مردم 
داده می شــد، شــاهد کارتی کردن نان و اقداماتــی نظیر دادن 
یک ســوم نان ســنگک به هر ایرانی در روز یا نهایتا اعتبار چهار 
هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان هســتیم. ضمن اینکه باید 
در نظر داشــت چون قوت غالب مردم در کشــور نان است، با 
یک حساب سرانگشتی باید به هر خانواده تا یک میلیون تومان 
یارانه نان داده شود. اما متأسفانه بودجه خواران از همین االن 
دنــدان خود را بــرای این ۶۶ هزار میلیارد تومــان تیز کرده اند؛ 
کما اینکه برای حذف یارانه دارو هم اینها دســت به کار شده اند. 
درخصوص نکته کلیدی سؤال شــما، یعنی مسئله قاچاق نیز 
باید اذعان کرد به طور مشــخص در کشــور با یک فضای رانتی 
سیســتماتیک در حوزه قاچــاق مواجهیم. به هــر حال برخی 
افراد با رانت دولتی که نصیبشــان شــده است، انحصار کامل 
واردات، صــادرات و حتی قاچاق یک کاالی خاص را در اختیار 
دارند؛ از نان و آرد گرفته تا شیرخشــک، خودرو، بنزین، پوشک، 
روغن، دارو، غات و حتی غذای دام. سال های سال در مجلس 
افرادی حضور داشــته و دارند که به دلیــل منافع خود اجازه 
نداده انــد بــرای مثال یارانه آرد و نان مردم هوشــمند شــود؛ 
کما اینکه برخی نمایندگان در کمیســیون برنامه و بودجه تمام 
تاش خود را به کار بســتند تا شــبکه یارانه خــواری آرد و نان 
مردم برای بقای منافعشان حفظ شود؛ بنابراین کشور در زمانی 
که با تحریــم مواجه نبود، تا اندازه ای هــم در ثبات اقتصادی 
و معیشتی به ســر می برد، خبری از تحریم های کمرشکن نبود 
و می توانست دســت به این جراحی بزرگ اقتصادی بزند، این 
رانت خواران بودجه اجازه ندادند. به هر حال در دوره روحانی 
فضــای رانتی ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی دولت را فلج کرد و 
نهایتا به هدر رفت گســترده منابع ارزی منجر شد. بنابراین من 
آسیب شناســی دولت رئیســی و مجلس یازدهم در خصوص 
حذف ارز ترجیحی را آسیب شناسی درستی می دانم. واقعا این 
ارز فسادزاست، اما نحوه اجرای آن به شدت نگران کننده است.

 نکته ای که قــدری ذهن را درگیــر می کند، ناظــر بر تضاد   .
واقعیت های اقتصادی کشــور با ادعای دولت و وزرای کابینه 
رئیسی است. از یک طرف وزیر نفت به فروش و صادرات بیشتر 

انرژی و به تبعــش درآمدهای چند برابری نســبت به دولت 
روحانی اشــاره دارد، در کنارش ادعای آزاد شدن برخی منابع 
بلوکه شده هم مطرح می شــود. حال در این شرایط که فروش 
روزانه یک میلیون بشکه نفت، بازگشت درآمدهای آن به کشور 
و آزاد شدن بخشی از اموال بلوکه شده توسط این دولت مطرح 
است، چرا ذیل گفته شــما دولت به شکل غافلگیرکننده ای در 
حال اجرای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است؟ آیا مشکل 
نبود منابع ارزی اســت که ســعی دارند بــا حرف درمانی ورزا 

مدیریت شود؟
ابتدا به ســاکن باید گفــت مردم ایران حــق دارند که روابط 
مســالمت آمیز و حسنه ای با کل کشــور های دنیا داشته باشند 
و آثار مخــرب افزایش مصنوعی تنش با دیگر کشــورها روی 
معیشــت آنها ســنگینی نکند؛ بنابراین اگر برجام قبل از تجاوز 
روســیه به اوکراین امضا می شــد، کشــور ما با مشکل کمبود 
منابع ارزی روبه رو نبود. هیچ کشــوری بــه اندازه ایران از توان 
و ظرفیــت باالیش در اقتصــاد بین الملل به دلیل مشــکات 
خود ساخته محروم نیست. ضمن اینکه سؤال اصلی این نیست 
که ادعای دولت درخصوص چندبرابرشــدن منابع ارزی کشور 
نســبت به ســال های پایانی دولت دوازدهم تا چه حد نزدیک 
به واقعیت اســت، نکته مهم تر آنجاســت که حتی اگر چنین 
ادعایی واقعیت هم داشــته باشــد، چرا روی معیشــت مردم 
اثــری ندارد؟ در این زمینــه جا دارد کالبد شــکافی عمیق تری 
صورت گیرد. همواره یکی از مصادیق معروف تاریخی با هدف 
تشبیه وضعیت کنونی کشور و مشابهتش به شعب ابی طالب 
باز می گردد. در حالی که مســئوالن ســعی در استفاده ابزاری و 

گزینشی از این کلیدواژه دارند.

 چطور؟  .
واقعیــت آن اســت که اگر تشــابه دوران فعلــی به دلیل 
تحریم های آمریکا را با شــعب ابی طالــب نزدیک به واقعیت 
بدانیم، این مقامات و مســئوالن نیســتند که رنج و فشار ناشی 
از بحــران اقتصادی بــه دلیل تحریم های آمریــکا را به دوش 
می کشــند و مقامات نیســتند که به دلیل گرسنگی روی شکم 
خود ســنگ می بندنــد؛ بلکه این مردم هســتند کــه به واقع 
در شــعب ابی طالب گرفتار شــده اند. مســئوالن که روز به روز 
وضعیــت بهتری دارند. متأســفانه همان گونــه که تخصیص 
ارز ترجیحــی در دولت روحانی طبقه ویــژه ای از رانت خواران 
را بین مســئوالن ایجاد کرد، اکنون هم حــذف این ارز از طرف 
دولت رئیســی با این شــکل اجرائی می تواند طبقه رانت خوار 
دیگری را برای چپاول درآمدهای حاصل از حذف ارز ترجیحی 
ایجاد کند؛ بنابراین همان گونه که در دولت روحانی طبقه ویژه 
رانت خــوار ارز ترجیحی به ملت ایران خیانــت کرد، االن هم 

طبقــه ویژه خوار دولت جدید که درصــدد بلعیدن درآمدهای 
ناشــی از حذف این ارز اســت، به مردم خیانــت خواهد کرد. 
در این کشــور ارگان پشت ارگان، ســازمان پشت سازمان برای 
بودجه خواری درســت می شــود. اینها پشــت درهای پاستور 
بــرای چاپیدن بودجه ها النه کرده انــد. حتی از یارانه آرد و نان 
مردم هــم نمی گذرند. نظام بودجه ریزی ایران نیازمند امیرکبیر 
دیگری اســت. حتی معتقدم امیرکبیر سده جدید در آغاز قرن 
1۵ هجری شمسی کارش به مراتب سخت تر از امیرکبیر در سال 
1۲۳۰ هجری شمســی است. 1۷۰ ســال پیش امیرکبیر تنها به 
مقابله بــا چند رانت خوار و ویژه خوار یــا تصحیح چند تخلف 
بودجه ای دســت به گریبان بود؛ اما امروز فساد در بودجه ریزی 
کشور به حدی سیستماتیک و ساختاری شده است که می توان 
گفت تمــام ســازمان ها و ارگان ها را در باتاق رانت و فســاد 
گرفتار کرده است؛ دستگاه هایی که برای بودجه های کان خود 
هیچ گونه خروجی و دستاورد قابل دفاعی ندارند. حال شما از 
همین نکته  ها می توانید به عمق فساد در بودجه ریزی کشور پی 
ببرید. اگر امیرکبیر جدید ظهــور کند و تمام این بودجه خواران 
را قلع وقمع کند و حق مردم به آنها داده شــود، مطمئن باشید 
ملت ایــران حتی در شــرایط تحریمی کنونی هــم می توانند 
زندگی شــرافتمندی داشته باشــند. نکته دردناک تر اینجاست 
که متأســفانه برخی مسئوالن در داخل کشور معتقدند زندگی 
مردم در شــرایط سخت بخشی از تجربه کشور است که الجرم 
باید اتفاق بیفتد. این حضرات در طول این سال ها یاد گرفته اند 
که نه خود و خانواده های شــان، بلکه مرتبا مردم را به زندگی 
سخت تشویق کنند و شــرایط مردم ایران را با یمن، افغانستان 
و... مقایســه می کنند. این نگاه انجمن حجتیه آفت سیاســی 

جمهوری اسامی ایران است.

 از همین آسیب شناســی شما به کالبدشــکافی عمیق تری از   .
جراحی بزرگ دولت در زمینه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
بپردازیم. همان گونه که شــما در توییت جمعه گذشــته مطرح 
کردید، از محل حــذف ارز چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی، دولت به 
درآمدی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست پیدا خواهد کرد 
که سبب خواهد شد سلسله اقدامات دولت در زمینه حذف ارز 
ترجیحی از دارو و آرد به دیگر اقالم کشــیده شود. ضمن اینکه 
به هــر حال این رقم می تواند کل کســری بودجه دولت را هم 

پوشش دهد؟
کوتــاه عــرض کنــم، بلــه. احتمال تکــرار حذف ایــن ارز 

درخصوص دیگر اقام و کاالها وجود دارد.

 سؤال بســیار مهمی که ذهن من را درگیر کرده این است که   .
آیا همان گونه که جنگ اوکراین ســبب تغییر عملکرد روسیه در 
قبال مذاکرات احیای برجام شد تا اندازه ای باعث سوء محاسبه 
تهران در قبال مذاکرات برای احیای برجام نشــده است؛ چون 
به نظر می رســد در نتیجه آغاز این جنگ، تــداوم آن و تقابل 
پررنگ تر دو بلوک شرق و غرب شــاهد تغییرات معناداری در 
فضای بین الملل هســتیم که مهم ترین آن به افزایش نفت در 
بازارهای جهانی و تحوالت بعدی بازمی گردد، از این رو احتماال 
جمهوری اسالمی ایران به این ارزیابی رسیده است که دیگر به 
مذاکرات برجامی و لغو تحریم ها نیازی ندارد. شما تا چه اندازه 

این گزاره را نزدیک به واقعیت می دانید؟
من وضعیت کنونی در سیاست خارجی جمهوری اسامی 
ایران را ناشــی از سوءمحاســبه نمی دانم. این وضعیت بیشتر 
متأثــر از حاکمیت طیفی از تابوهای ذهنی مســئوالن اســت. 
تابوها ربطی به محاســبه منطقی در سیاست خارجی ندارند. 
اساســا تابوهــای ذهنــی محاســبات منطقــی دیپلماتیک را 

برنمی تابند.

 از دید شــما این تابوهای ذهنی در حوزه سیاســت خارجی   .
چیست؟

مهم ترین تابو این اســت که تحت هر شرایطی سیاست های 
شــخصی مانند پوتین جاه طلب در داخل کشــور توجیه شود، 
حتــی اگر منافــع ملت ایران قربانی شــود تــا تابوهای ذهنی 
برخــی افراد در داخل برای تقدس بخشــی به روســیه به هم 
نخورد؛ اما واقعیت آن است که رئیس جمهور روسیه و ارتش 
این کشــور به دلیل جنایات جنگــی غیرقابل کتمان در اوکراین 
یکی از منفورترین چهره های سیاســی حال حاضر دنیاســت. 
از آن مهم تــر من معتقدم برجام تحت الشــعاع جنگ اوکراین 
قــرار گرفت و روس ها احیای برجــام را به این جنگ فروختند. 
در عین حال بــه باور من در وزارت امور خارجه دولت رئیســی 
به جــای حضور دیپلمات های کارکشــته با »سیاســت مداران 
غیردیپلمات« مواجهیم کــه بیش از آنکه کار تجربی در حوزه 
حساســی مانند مذاکرات هســته ای داشته باشــند، بیشتر یک 
بولتن نویس  هســتند. با بولتن نویســی نمی تــوان مذاکراتی در 
سطح 1+۵، آن هم درخصوص پرونده فعالیت های هسته ای را 
پیش برد. مؤیدش هم توقف مذاکرات است. در کنارش از آغاز 
دولت سیزدهم، وزارت امور خارجه به جای آنکه یک ساز وکار 
مشــخص و دقیق برای مدیریت احیای برجام داشــته باشــد، 
مرتبا دســت به اتخاذ موضع سیاســی زده  و پیگیری مذاکرات 
را به روس ها ســپرد؛ روس ها هم از این وابستگی ایران نهایت 

سوء استفاده را بردند.

در گفت وگوی »شرق« با  رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره آشفتگی های اقتصادی و برباددادن منابع مالی مطرح شد

 آفتی به نام بلعیدن بودجه
عبدالرحمن فتح  الهی: بعد از سایه  روشــن های حــذف ارز ترجیحی یا همان ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی برای دارو، این روزها آزادســازی نرخ آرد و به دنبالش افزایش قیمت ها توســط 
دولت ســیزدهم کار را از انتقاد هر روزه مردم و طیفی از سیاســیون گذرانده اســت تا جایی که عالوه بر بلندشدن داد حامیان رئیســی و برخی دیگر نگرانی هایی را ایجاد کرده است. در 
این بین اختالف نظرها بر ســر حذف این ارز جنجالی و مهم تر از آن چگونگی انجام این جراحی بزرگ اقتصادی از همان ابتدا محل بحث و منازعه بســیاری بوده اســت. اکنون که دولت 
سیزدهم دســت به کار شده تا این ارز حذف شود، توجیهات متعددی برای اقدامات دولت در حوزه معیشت تراشیده می شود که محل تفسیر بسیار دارد. ازاین  رو »شرق« در گفت وگویی 
با حشــمت اهلل فالحت پیشه، نماینده ادوار و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی که سابقه حضور ۱۲ساله در کمیسیون برنامه  وبودجه را هم در 

کارنامه خود دارد به بررسی دقیق تر مسائل معیشتی کشور از ابعاد مختلف پرداخته است.


