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مهم تریــن تصمیم اقتصــادی و 
سیاسی دولت سیزدهم در نخستین 
ساعت پنجشنبه، 22اردیبهشت ماه 
مبنی بر قطعیت حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه 
مستقیم به مردم حداقل از 5 اشتباه دولت های سابق 
در چنین تصمیماتی مبرا بود. اصالح شیوه پرداخت 
یارانه ها یکی از شعارهای دولت سیزدهم بود که در دوره 
تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی 
در میان برنامه نامزدها نمود چشمگیری داشت. او در 
همین نخستین سال ریاست جمهوری خود تصمیم به 
تحقق این وعده انتخاباتی خود گرفت. رئیس دولت 
ســیزدهم و اعضای کابینه در 9ماه نخست فعالیت 
دولت جوانب چنین مسئله ای را با افکار عمومی مطرح 
کردند و در نشست های متعدد اقتصادی و نخبگانی 
رئیس جمهور و اعضای کابینه به تدریج اذهان عمومی 
برای نهایی شدن حذف ارز 4هزارو200تومانی آماده 
می شد. این در حالی است که در دولت قبل تصمیم 
به افزایش قیمت بنزین در ســال1398 از سیاست 
مسکوت گذاری و تکذیب مکرر چنین اتفاقی در طرح 
اظهارات دولتمردان وقت مواجه می شــد. درنهایت 

نیز به شیوه غافلگیرانه و دفعی افزایش قیمت بنزین 
در آبان ماه1398همراه با حواشــی متعدد اعتراضی 
پس از آن رخ داد. تشــریح همزمان مکانیســم های 
حذف ارز به اصطالح دولتی کاالهای اساســی و ارائه 
کارت های الکترونیک برخی اقالم اساسی بخشی از 
توضیحات دولت به مردم در ایــن فرایند بود. رد پای 
بخش های مختلــف تصمیمات اخیر را می شــد در 
شعارهای انتخاباتی کاندیداهای همسو مشاهده کرد. 
حتی تأیید و تکذیب های مکرر بر سر تخصیص یارانه 
300تا 400هزار تومانی که از زبان محســن رضایی 
معاون اقتصــادی رئیس جمهور از چنــد هفته قبل 
مطرح شــده بود نیز در نهایت راهی به واقعیت پیدا 
کرد و حکایت از جریان تصمیمات در کمیسیون های 

اقتصادی دولت داشت.

پذیرش مسئولیت
پذیرفتن مسئولیت و قطعیت تصمیم دومین گام صحیح 
دولت سیدابراهیم رئیسی در این مســیر بود. پرهیز 
از رفتارهای کج دار و مریز از امنیتی شــدن یک بحث 
اقتصادی در کشور جلوگیری می کرد و نقش اول در بروز 

چنین تصمیمی را رفتارهای دولتمردان ایجاد می کرد. 
آگاهی به جزئیات این تصمیم همراه با تبعاتش حداقل 
برای دولتمردان رئیسی آشکار بوده است و با وقوف به 
جوانب آن هیچ گاه به دنبال پیاده سازی مرموز، پشت پرده 
و همراه با غافلگیری مردم در چنین تصمیمی نیفتادند. 
مشابه این تصمیم 3سال قبل و در جریان گران کردن 
قیمت بنزین فضای عمومی کشور را امنیتی می کرد و 
گویی ذهن کابینه روحانی نه مطمئن به درستی تصمیم 
افزایش قیمت بنزین بود و نــه اراده مصمم و قطعی به 
اجرای درست چنین تصمیمی داشت. ضمیر ناخودآگاه 
دولتمردان روحانی خود قبل از گرانی بنزین، نگران و 
متزلزل در پیاده سازی چنین تصمیمی بود! 2اتفاق ذکر 
شده مشــابهت های زیادی داشت و همانند تخصیص 
بنزین سهمیه ای کارت های سوخت قرار است این بار 
کاالبرگ های یارانه ای نیز به مردم داده شود، ولی مورد 
اول به تشنجات خیابانی انجامید و دومی زمینه پذیرش 

بیشتری میان مردم یافت.

مهلت تصمیم برای مردم
ایجاد یک فرصــت 2ماهــه بیــن روز تصمیم تا 

نهایی سازی اجرای کاالبرگ های یارانه ای سومین 
اقدام نزدیک به عقل و خرد دولت ســیزدهم برای 
آماده شــدن مردم و دولت به صورت همزمان بود. 
تدبیر چنین زمانی تیغ برنده ای بود که می توانست 
درصورت تمهیدات نامناسب دقیقا عکس خودش 
عمل کند و جــای 2ماه آرامش، باعــث 2ماه بلوا و 
آشوب در سطح جامعه شود. تدارک زیرساخت های 
فناوری و الکترونیک صدور کارت هــای یارانه امر 
ساده ای نبود و نمی توانست یک شبه در اختیار مردم 
قرار گیرد. کافی بود تا دولت از تخصیص این کارت ها 
بدون زمینه سازی مناسب خبر دهد تا هجوم مردم 
به فروشــگاه ها برای خرید اقالم اساسی را چندین 
برابر کند. چهارمین گام مثبت و همراه با جســارت 
دولت در این تصمیم تخصیص وجه اعتباری و معادل 
حساب و کتاب های معادل حذف ارز ترجیحی برای 
یک مدت موقت تا پیاده سازی گام نهایی اختصاص 
کاالبرگ های یارانه ای بود. بیشــترین ضریب نفوذ 
امنیت روانی و حس اطمینــان عمومی در همین 
مرحله ایجاد شد. از بامداد 20اردیبهشت این وجه 
اعتباری بدون مجوز برداشت در حساب های مردم 
قرار داده شد تا افکار عمومی قبل از حذف ارز دولتی 
کاالهای اساسی نسبت به پیش بینی دولت مطمئن 
باشند. اگرچه زمانبندی ســایر تصمیمات دولتی 
برای گام های بعدی اعالم نشده بود ولی همین اقدام 
اساسی به مردم نشان داد دولت قبل از حذف ارز مبلغ 

اعتباری معادل آن را به مردم داده است.
درحالی که گمان می رفت زمان برداشت مبالغ از 
حساب های مردم به مدت زمان طوالنی تری تا 2ماه 
آینده که کاالبرگ هــا در راه خواهند بود، موکول 
می شــود، دولت چندان مردم را منتظر نگذاشت. 
همه زمینه ها و مقدمات برای قدم بعدی مهیا بود. 
پنجمین گام مؤثر دولت صدور مجوز برداشــت 
بالفاصله 2روز پس از اعتبار حساب ها و محاسبه 
اقالم یارانه ای بــه قیمت های جدید بــود. مردم 
همزمان می توانند با مبالغ تخصیص یافته وقتی 
در فروشگاه ها با قیمت های جدید مواجه می شوند، 
مابه التفاوت آن را از یارانه پرداختی بدهند. پرهیز 
دولت سیزدهم از اشتباهات افزایش قیمت بنزین 
در دوره گذشــته به یک تجربه با موفقیت باال در 
»دولت مردمی« انجامید و اگر گام های باقیمانده 
تا اجرای نهایی طرح و تخصیص کاالبرگ ها طبق 
برنامه پیش برود، احتمال بیشتری در اصالحات 
اقتصادی اساسی تر در کشور خواهد داشت. لحاظ 
ســایر متغیرهای حاکمیتی مداخله گر همچون 
مناســبات خارجی و عوامل داخلی در بروز نتایج 
مثبت این تصمیم مؤثرتر خواهد شــد؛ همچنان 
که دولت وعده داده همه جوانب بهبود شــرایط 
معیشتی مردم در داخل و خارج از کشور را به صورت 
همزمان دنبــال می کند و دنبــال حل تک بعدی 

مسائل نخواهد بود.

  5 اشتباهی که دولت رئیسی
 در یارانه ها مرتکب نشد

دولت

 تناقض گویی برجامی 
در اردوگاه غرب

ارزیابی »بسیار مثبت« اتحادیه اروپا از نتایج سفر انریکه مورا 
به تهران درحالی است که موضع گیری های اخیر واشنگتن، از 

بروز شکاف های برجامی میان اروپا و آمریکا حکایت دارد

درحالی که در روزهای اخیر اخبار جدیدی از گشایش های تازه در 
مذاکرات هسته ای جمهوری اسالمی ایران و 1+4 به گوش می رسد، 
اما برخالف ابراز امیدواری  مقام های اتحادیه اروپا نســبت به آغاز 
مجدد گفت وگوها، به ویژه پس از بازگشت انریکه مورا )معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا( از تهران، موضع جدید واشنگتن در 
قبال مذاکرات، از عمیق تر شدن شکاف های برجامی میان اروپا و 

آمریکا حکایت دارد.
به  گزارش همشــهری، ســفر اخیر مورا و همچنین امیر قطر به 
تهران دور تازه ای از گمانه زنی هــا پیرامون ایجاد روزنه های جدید 
در بن بست گشایی از مذاکرات هسته ای در وین را به دنبال داشت؛ 
موضوعی که با اظهارات جوزف بورل، مســئول سیاست  خارجی 
اتحادیــه اروپا مبنی بر مثبت بودن ســفر معاونش بــه تهران، به 

امیدواری ها برای از سرگیری گفت وگوهای هسته ای افزود.
دراین میان اظهارنظر توییتری وزیر امور خارجه کشورمان درباره سفر 
مورا به تهران، به عنوان تأییدی بر موضع مثبت بورل در این زمینه 
تعبیر شــد؛ »توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است، اگر آمریکا 
تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد.« حسین 
امیرعبداللهیان همچنین سفر مورا به تهران و گفت وگوهای او با علی 
باقری کنی را »فرصت مجددی« برای تمرکز بر »ابتکارات برای حل 

موضوع های باقیمانده مذاکرات وین« ارزیابی کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز در گفت وگو با همتای یونانی 
خود نیز این موضع را تکرار و بر عزم جمهوری  اسالمی ایران برای 
دستیابی به توافقی خوب و پایدار در مذاکرات هسته ای تأکید کرد؛ 
موضوعی که نشان می دهد درصورت وجود عزم جدی در واشنگتن 
برای تصمیم گیری در این زمینه، »توافق مثبت« در دسترس است.

عالوه بر این علی شمخانی، دبیر شورای  عالی امنیت ملی کشورمان 
نیز در روزهای اخبر در توییتی نوشت:»مذاکرات وین به مرحله ای 
رسیده که گره  آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای منطقی 
و اصولی ایران باز می شود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی عملی، فرصت 
بهره مندی از حسن نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. اگر 
اراده ای برای بازگشت دارند، ما آماده ایم و توافق در دسترس است.«

وجود موانع »قابل حل« در مذاکرات
در چنین شــرایطی طی روزهای اخیر رســانه های بین المللی، 
گمانه زنی های جدیدی را از آخرین وضعیت گفت وگوهای هسته ای 
منتشر کردند که از شکسته شدن بن بست مذاکرات حکایت دارد. 
برهمین اساس هم بود که پایگاه تحلیلی »دیپلماتیک« در گزارشی 
درباره سفر اخیر نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به تهران برای 
رفع موانع موجود سر راه رسیدن به یک توافق از طریق این مذاکرات، 
موانع موجود در مذاکرات وین را قابل حل ارزیابی کرد. در این گزارش 
آمده  است که »مقام های آمریکایی روز جمعه گفتند هنوز منتظر 
توضیحات مفصل تری ازسوی انریکه مورا و تیم او درباره رایزنی های 
این هفته شان در ایران هستند، اما درعین حال این سیگنال را نیز 
فرســتاده اند که چندان درباره وقوع گشایشی عمده دراین زمینه 
خوش بین نیســتند.« دیپلماتیک در این گزارش آورده  است: ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
گفت: »در موقعیت فعلی، توافق فاصله زیادی با قطعی بودن دارد.« او 
همچنین گفت: »به خود ایران بستگی دارد که آیا به زودی می خواهد 
به یک توافق دست بیابد یا نه؛ ما و شرکایمان آماده ایم. مدتی است که 
آماده ایم، اما االن واقعا به ایران بستگی دارد.« در این گزارش همچنین 
عنوان شده  است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه گفته هنوز 
موانعی در زمینه رسیدن به یک توافق بر سر احیای توافق هسته ای 
ایران وجود دارد، اما از نظر او هنوز راه هایی برای غلبه بر این مانع وجود 
دارد. به  گفته این مقام ارشد اروپایی، »ما هنوز موانع سختی سر راه 
یک توافق داریم، اما گفت وگوی خوب، صریح و طوالنی با ایران نشان 
داده است که آنها روی این موضوع کار می کنند. مسلما آمریکایی ها 
هم همینطورند؛ بنابراین هنوز راهی برای غلبه بر مشکالت وجود 

دارد. این چیزی است که قرار است روی آن کار کنیم.« 

تناقض مواضع برجامی اروپا و آمریکا 
کارشناسان معتقدند در شــرایط کنونی و با توجه به 
تحوالت اوکراین، اکنون اتحادیه اروپا اصرار بیشتری 
برای بازگشت ایران به بازار انرژی جهان دارد و به  همین 
دلیل روی بازگشت به مذاکرات وین متمرکز شده اند. 
این موضوع درحالی  است که واشنگتن اصرار دارد توپ 
مذاکرات هسته ای در زمین ایران است. برهمین اساس 
هم بود که سخنگوی کاخ  سفید در آخرین موضع گیری 
خود، اگرچه تأکید کرد که حصول  توافق در وین منافع 
همه طرف ها را تأمین خواهد کرد، اما بار دیگر مدعی 
شد خواسته های ایران مانع اصلی بر سر راه بازگشت 
به این مذاکرات اســت. جن ساکی در نشست  خبری 
هفتگی خود در پاســخ به ســؤالی درباره اظهارات 
اخیر نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی در 
وین درباره مذاکرات وین و اینکه »آیا مســکو مانع 
ازسرگیری این گفت وگوهاســت؟« همچون سایر 
مقام های آمریکایی تالش کرد توپ را به زمین ایران 
بیندازد و خواسته های مشــروع ایران را مانعی برای 
ادامه مذاکرات عنوان کند. وی دراین باره گفت: دیدگاه 
ما درباره توافق این است که ایران باید تصمیم بگیرد که 
آیا همچنان می خواهد بر شرایط خارج )از برجام( خود 
پافشاری کند یا آماده امضای یک توافق است. ساکی 
همچنین بدون اشاره به زیاده خواهی های واشنگتن 
در مذاکرات مدعی شد: ما همچنین بر این باوریم که 
امضای یک توافق منافع تمام طرف ها را تأمین خواهد 
کرد. اگرچه ما اقدام های روسیه در اوکراین و جنگ  و 
تجاوز علیه اوکراین را محکوم کرده ایم، اما بزرگ ترین 

مانع برسر راه پیشرفت در توافق، ایران است.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس 

موضــوع دهک بنــدی و حــذف برخــی 
یارانه بگیــران در نشســت ســران قــوا 
بررسی شــد. مردم مطمئن باشند اگر 
با تأخیر هم باشد، یارانه به دهک  هایی 
کــه بایــد تعلــق می گیــرد و جــای هیــچ 
نگرانــی نیســت. فقــط تفــاوت میــان 
۳۰۰ تا ۴۰۰هزارتومان است که آن هم 

به سرعت حل خواهد شد./ ایسنا

محمد جعفر منتظری 
 دادستان کل کشور

 امنیت مردم خــط قرمز قــوه قضاییه، 
نیروهای انتظامــی و امنیتی اســت. از 
نیروهای انتظامی و مســئوالن مربوط 
انتظار داریم به صورت کلی با کســانی 
کــه موجــب خدشه دار شــدن امنیــت 
مردم می شــوند، برخورد قاطع داشته 
باشــند و از آنهــا حمایــت می کنیــم. / 

میزان

حقوق بشر به سبک اروپایی
همسر اسداهلل اســدی، دیپلمات اســیر ایرانی 
در بلژیک، در صفحه شــخصی اش با انتشــار 2 
دست نوشته از همسر اسیر خود در بلژیک، بخشی 
از رفتار غیرانســانی مدعیان حقوق بشر اروپایی 
را روایت کرده اســت. به گزارش مهر، اســدی در 
این دو دست  نوشــته آورده است: هیچ زندانی ای 
باور نمی کرد که مــن 20روز در بونکر نگهداری 
شده ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری 
می شدند و مجددا به ســلول خود باز می گشتند. 
در تمــام 20روز اجازه هواخــوری جمعی به من 
داده نشد. در دست نوشــته دیپلمات اسیر ایرانی 
آمده اســت: در بونکر کلیه وســایلم را پشت در 
گذاشتند، به جز یک عدد تشک پالستیکی، یک 
پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف 
با کاشــی و سرامیک بدرنگ پوشــیده شده بود، 
به نحوی که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود. 

نقل قول خبر

 خبر

دیپلماسی

رئیس جمهور در دیدار جمعی از علمای اهل تسنن:

 وحدت شیعه و سنی
 راهبرد است، نه تاکتیک

دیــدار  در  رئیس جمهــور 
اخیر خود بــا جمعی از علما و 
روحانیان اهل سنت با اشاره به 
تالش های جدی دولت برای 
رفع مشــکالت معیشــتی مردم گفت: دولت 
به دغدغه هــای مردم که بــه روحانیان منتقل 
می شود، توجه و برای رفع این مشکالت تالش 

می کند.
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، ســیدابراهیم رئیســی با 
تشــریح وضعیت کشــور در زمان آغــاز به کار 
دولت سیزدهم، گفت: کســری بودجه نزدیک 
به 500هزارمیلیاردی، باقی ماندن بدهی ماهانه 
10هزارمیلیاردی، فوت قریب به ۷00نفر در روز 
با ویروس منحوس کرونا، وجود تورم بی سابقه، 
تزریق رانتی ارز 4200تومانی به بازار و وضعیت 
نامطلوب ذخایر کاالی اساســی در کشــور از 
موضوع هایی بود که دولت در روزهای آغازبه کار 

خود با آنها درگیر بود.
رئیســی یکــی از مشــکالت کشــور را نحوه 
پرداخت ارز 4200 تومانی دانست و افزود: عمال 
بخش عمده ای از آنچه با عنوان »ارز ترجیحی« 
پرداخت می شــد، در خدمت جریان فســاد و 
رانت بود. در واقع هم هدررفت منابع کشــور را 
داشتیم هم یارانه ها به مردم نمی رسید. برهمین 
اساس به منظور جلوگیری از ادامه این وضعیت، 
تصمیم گرفته شد این مبلغ به جای پرداخت به 
حلقه اول تأمین کاال، یعنــی واردکننده ها، به 
حلقه آخر و ذی نفع اصلــی، یعنی خود مردم و 

مصرف کنندگان داده شود.
رئیس جمهور بــا تأکید بــر اینکــه پرداخت 
400هزارتومان به صــورت ماهانه به هر فرد کار 
سختی است، اما کارشناسان این روش را گامی 
برای نزدیک شــدن به عدالت و رفع فقر مطلق 
می دانند، ادامه داد: این اقدام همه عدالت نیست، 

بلکه یــک گام برای عادالنه تر شــدن وضعیت 
اقتصادی است.

وی به درخواســت برخی از علمای اهل تسنن 
برای اســتفاده بیشــتر از آنها در ســمت های 
مدیریتــی اشــاره کرد و گفــت: اســتفاده از 
شایســتگان امری مهم و ضروری است و مالک 
برای دولت، کارآمدی اســت و در هر اســتان 
که می روم بر اســتفاده از نیــروی بومی در آن 
استان تأکید دارم. رئیسی همچنین بر ضرورت 
ســاماندهی وضعیت کوله بران و ســوخت بران 
تأکید کرد و گفت: اگر در گذشــته درآمدهای 
مرزی به مرزنشینان داده می شد و بازارچه های 
مرزی فعال می شدند، شــاهد مشکالت فعلی 
مرزنشینان نبودیم. به وزیر کشور دستور داده ام 
نسبت به فعال شدن بازارچه های مرزی تعطیل 
شده اقدام کند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع رشــد جریان های تکفیری در 
منطقه اشــاره کرد و ادامه داد: باید مراقب نفوذ 
تفکرات تکفیری و سلفی در کشور باشیم؛ شیعه 
انگلیسی و ســنی آمریکایی دو روی یک سکه 
هستند و هر دو ضد وحدت جهان اسالم هستند، 
حال آنکه وحدت برای جمهوری اسالمی ایران 

یک راهبرد است، نه یک امر تاکتیکی.
در این مراســم همچنیــن تعــدادی از علما و 
روحانیان اهل ســنت نیز به بیــان دیدگاه ها و 
نظرات خــود پرداختنــد. امیــدواری به حل 
مشکالت با تدابیر دولت ســیزدهم، حمایت از 
تالش ها و برنامه های دولت برای ســاماندهی 
مشــکالت اقتصادی و عادالنه کردن تخصیص 
یارانه ها، ابــراز مخالفت با تفکــرات تکفیری و 
افراطی، تالش برای سامان یافتن تجارت مرزی 
و کوله بری و تأکید بر همراهی با اجرای اصالحات 
اقتصادی، ازجمله مهم ترین مسائل مطرح شده 
از ســوی علما و روحانیان اهل تســنن در این 

دیدار بود.

گزارش

ری
هو

جم
ت 

اس
ی ری

سان
ع ر

طال
اه ا

ایگ
س: پ

عک


