
نگاه

 چرا تخصیص ارز ترجیحی
تورم را کنترل نکرد؟

میثم مهرپور*: موضوع حذف 
یا تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای 
اساس��ی را می توان یکی از 
مهم ترین و البته پربحث و 
تکرارترین موضوعات اقتصادی طی یک س��ال 
اخی��ر دانس��ت؛ موضوعی که به رغ��م اذعان و 
پذیرش همه کارشناس��ان اقتص��ادی در عدم 
توفیق اج��رای آن، موافق��ان و مخالفانی دارد. 
مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند با توجه 
به شرایط ناپایدار اقتصادی و وجود تورم های باال 
و بی س��ابقه طی یکی دو سال اخیر، حذف ارز 
۴۲۰۰ باعث ایجاد یک شوک قیمتی مجدد به 
کاالهای اساسی خواهد شد، به نحوی که حتی 
در صورت انجام حمایت های یارانه ای- نقدی یا 
کاالیی- از س��وی دولت، میزان کاهش قدرت 
خرید شهروندان از میزان این حمایت ها بیشتر 
بوده و حذف ارز ۴۲۰۰ در مجموع به معیشت 
مردم آس��یب خواهد زد. از سوی دیگر موافقان 
حذف ارز ترجیحی معتقدند س��االنه قریب به 
۹میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات چند 
قلم کاالی اساسی اختصاص می یابد اما نه تنها 
بخش قابل توجهی از این منابع به اهداف مدنظر 
برخورد نکرده و اصطالحا هدر می رود بلکه میزان 
تاثیر ارز تخصیصی هیچ تناسبی با میزان کنترل 
قیمت این اقالم ندارد که خود این موضوع نیز 
نش��ان دهنده اتالف قابل توجه منابع ارزی در 
ص��ورت تداوم این تخصیص اس��ت. در چنین 
شرایطی و با توجه به وجود موافقان و مخالفان 
حذف این ارز، این موضوع همچنان بالتکلیف 

بوده و در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
عالوه بر اتالف منابع ارزی، یکی از انتقادات و 
دالیل موافقان حذف این ارز، نحوه و محل تامین 
منابع ارزی مورد نیاز است، به نحوی که سال ۹۹ 
بیش از 11 میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاال به کشور دیده شده بود اما دولت در 
آن سال فقط 5 میلیارد دالر ارز به بانک مرکزی 
فروخت. این موضوع که دولت ارزی ندارد تا تحت 
عنوان ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی 
تخصیص دهد اواخ��ر دولت قبل نیز مطرح و 
عنوان ش��ده بود بانک مرکزی مابه التفاوت ارز 
دریافت��ی از دولت و ارز ۴۲۰۰ پرداخت ش��ده 
به واردکنن��ده )بیش از 6 میلی��ارد دالر( را از 
سامانه نیما تامین می کند، یعنی دولت ارز را از 
صادرکننده به قیمت معامالتی در سامانه نیما 
خریداری و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکننده 
می دهد! موضوعی که البته در آن زمان با انکار 
و تکذیب »ناصر همتی« رئیس کل وقت بانک 

مرکزی مواجه شد.
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  تکلیف خارج از توان به بانک ها 
باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود

ثمانه اکوان: »اسرائیل سعی دارد 
از بدترین اتفاق، بهترین س��ود 
را ببرد«. این جمله ای اس��ت که رسانه ها و تحلیلگران 
آمریکایی درباره نوع مواجهه رژیم صهیونیستی با احتمال 
احیای توافق برجام می گویند. رسانه ها بر این باورند سران 
رژیم صهیونیستی از مدت ها پیش به این نتیجه رسیده 
بودن��د که آمریکا در هر صورت به برجام بازمی گردد و 
آن را احیا می کند و تصمیم گرفته اند تصمیمات خود 
را در همین راستا اتخاذ کنند. این دیدگاه به دلیل عالقه 
آمریکا به برجام به وجود نیامده است، بلکه به این دلیل 
است که سران رژیم صهیونیستی می دانند دنیا راهی 
جز دیپلماس��ی در برابر اقدامات ایران بویژه در پرونده 

هسته ای ندارد. 
س��ران این رژیم به دنب��ال افزایش توانمندی های 
نظامی ش��ان بوده و به دنبال یک اتح��اد مانند ناتو با 
کشورهای عرب منطقه در مقابله با ایران هستند. دیدار 
اخیر »نفتالی بنت« با مقامات بحرین و تالش هایش برای 
سریع تر برگزار شدن جلسات دیدارش با سایر مقامات 
منطقه ای در همین راس��تا ارزیابی می شود. آنطور که 
برخی رسانه ها بتازگی گزارش داده اند، بنت روز یکشنبه 
در حاشیه جلسه دولت رژیم  صهیونیستی، اعالم کرده 
است »احتماال بزودی دنیا شاهد شکل گیری توافق بین 
آمریکا و ایران خواهد بود اما این توافق از برجام ضعیف تر 

و کوتاه تر خواهد بود«.
صحبت های بنت به این دلیل مطرح می ش��ود که 
مسؤوالن رژیم صهیونیستی با وجود تمام تالش خود 
نتوانس��تند در مذاکرات فعلی، آمریکا و اروپا را به این 
نتیجه برسانند که توافق را از باب اجرایی شدن تعهدات 
ایران و محدود شدن فعالیت های هسته ای کشورمان 
پیش برده و در عین حال از زیر بار لغو تحریم ها شانه 
خالی کنند. بر همین اساس مقامات رژیم صهیونیستی 
به دنبال این هستند با نزدیک تر کردن خود به مسؤوالن 
کشورهای اروپایی و آمریکا که در وین در حال مذاکره 
هستند، چند امتیاز برای حفظ منافع خود در احیای 

برجام، از طرف غربی بگیرند. 
  ماجرای بندهای غروب آفتاب در برجام

آنها در گام اول به دنبال افزایش زمان رسیدن پرونده 
هس��ته ای ایران به حالت عادی در آژانس بین المللی 

انرژی اتمی هستند. بندهای موسوم به »غروب آفتاب« 
زمانی را پیش بینی کرده است که ایران دیگر می تواند 
بدون هیچ مش��کلی به غنی سازی و همچنین توسعه 
تاسیسات هسته ای خود در راستای رسیدن به انرژی 
صلح آمیز هسته ای برسد که این زمان ها از سال ۲۰15 
تاکنون آغاز شده است. مسؤوالن رژیم صهیونیستی که 
از ابتدای امر، وجود داش��تن این بندها در برجام را به 
نفع خود نمی دانستند، حاال بر این باورند آغاز شمارش 
برای رسیدن به این نقطه های پایان در برنامه نظارت 
ش��دید بر فعالیت های هسته ای ایران و محدود شدن 
این فعالیت ها باید طوالنی تر باشد یا اینکه اصال وجود 
نداشته باشد تا ایران هیچ گاه نتواند به عنوان یک بازیگر 
عادی در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شود. آنها 
در طول گفت وگوهای وین بارها به مقامات آمریکایی 
گفته بودند حداقلی ترین خواسته آنها حساب شدن سال 
۲۰۲۲ به عنوان آغاز »تایم الین« زمانی محاسبات برای 
بندهای »غروب آفتاب« است. این مساله البته بشدت از 

سوی ایران رد شد. 
   معضلی به نام مکانیسم ماشه

نکته بعدی در نگرانی های رژیم صهیونیستی، مساله 
مکانیسم ماشه است. آنها می خواهند بعد از پایان یافتن 
زمانی که ایران تحت نظارت های شدید آژانس انرژی 
اتمی قرار می گیرد و زمانی که برنامه هسته ای ایران به 
حالت عادی بازگشت نیز مکانیسم ماشه بتواند از طرف 
ایاالت متحده مورد اس��تفاده قرار گیرد. این در حالی 
است که چنین مساله ای در برجام قید نشده و اصوال 
محلی از اعراب ندارد، زیرا تا آن زمان پرونده هسته ای 

کشورمان به حالت عادی بازگشته است. 
  تضمین برای ادامه خرابکاری در داخل ایران

مقامات رژیم صهیونیستی بارها اعالم کرده اند قرار 
نیست در صورتی که آمریکا با ایران برای احیای برجام 
به توافق رس��ید، دس��ت از خرابکاری در تاسیسات و 
سایت های ایران و همچنین خرابکاری در سایت های 
تولید پهپاد و موشک و تمام توان نظامی ایران بردارند. 
چن��د ماه پیش همزم��ان با ش��کل گیری دور هفتم 
مذاکرات وین که نخس��تین دور مذاک��رات در دولت 
حجت االسالم رئیسی بود، نفتالی بنت و مقامات نظامی 
رژیم صهیونیستی بارها در سفر به ایاالت متحده از این 

کشور خواستند تضمین دهد در صورت توافق با ایران، 
خللی در برنامه های این رژیم علیه ایران به وجود نمی آید. 
آمریکا در این باره هنوز تضمینی به رژیم صهیونیستی 
نداده است اما در مقابل، به ایران نیز تضمین نداده در 
صورت احیای برجام، جلوی این رژیم برای خرابکاری 
در س��ایت های ایران را می گیرد یا مانع درز اطالعات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرویس های جاسوسی 

صهیونیستی می شود. 
  ادامه نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی

مس��أله بعدی این اس��ت که رژیم صهیونیس��تی 
می خواهد احیای برجام، با ارائه بس��ته ای تش��ویقی و 
حمایتی از این رژیم همراه باشد! آنها معتقدند آمریکا 
در صورتی می تواند به احیای برجام بپردازد که از قبل 
نگرانی های امنیتی این رژیم را رفع کرده و کمک های 
مالی و نظامی خود را چند برابر کند! مهم ترین مساله 
اما این است که رژیم صهیونیستی از بایدن می خواهد در 
راستای اجرایی کردن توافق آبراهام، با جدیت بیشتری 
عمل کند. مسؤوالن رژیم صهیونیستی می دانند دولت 
بایدن به عنوان دولت دموکراتی که مخالف سیاست های 
ترامپ در منطقه بوده اس��ت، اگر جلوی اجرایی شدن 
توافق آبراهام را هم نگیرد، حداقل برای گسترده تر شدن 
این تواف��ق اقدامی انجام نمی دهد. آنها تالش دارند با 
فشار بر آمریکا زمینه را به گونه ای مهیا کنند که دولت 
بایدن متعهد به اجرای این توافق ش��ده و تالش کند 
کش��ورهای دیگر منطقه مانند عربستان و عراق را نیز 

به این توافق بکشاند. 
  تضمین کنگره؛ شرط الزم توافق

اگر فرض را بر این بگیریم که خواس��ته ها و منافع 
رژیم صهیونیستی در مذاکرات وین در همین چند محور 
خالصه می شود، بنابراین می توان براحتی سیاست هایی 
که می تواند به پیش��برد منافع ایران در این مذاکرات 

بینجامد را نیز پیش بینی کرد. 
قبل از اینکه بخواهیم نگاهی به خواسته های سران 
صهیونیس��ت در مذاکرات وین داش��ته باشیم، باید 
اطمینان حاصل ش��ود توافق احیای برجام، ضمانت 
اجرایی از سوی آمریکا دارد. بر اساس اخبار منتشرشده، 
هنوز آمریکایی ها آمادگی ارائه چنین تضمینی را به 
تم��ام طرف های درگیر در مذاکرات نداش��ته اند. این 

در ش��رایطی است که ش��رط پایدار بودن این توافق، 
ش��رط بسیار مهمی است که در صورت  عدم تحقق، 
می تواند توافق برجام را به توافقی موقت و البته بشدت 
ب��ه ضرر ایران تمام کند. حتی اگر این توافق به امضا 
و تایید کنگره نیز نرس��د، به نظر می رسد درخواست 
وزیر امور خارجه کشورمان درباره صادر شدن بیانیه 
کنگره در حمایت از این توافق، حداقل اقدامی باش��د 
که دولت آمریکا برای اعالم حس��ن نیت خود باید آن 
را به انجام برس��اند. همان طور که دولت آمریکا سال 
۲۰15 پذیرف��ت قانون کنگره ب��رای تصویب برجام 
)قانون بررسی توافق هسته ای ایران در سال ۲۰15( 
یا INARA را در کنگره اجرا کرده و متن توافق را به 
تصویب کنگره برساند، به نظر می رسد در دور فعلی 
مذاکرات نیز کنگره، دولت آمریکا را مجبور می کند که 
هر نوع توافقی را به تایید کنگره برساند. سال ۲۰15، با 
این حال نمایندگان کنگره به صورت دوحزبی در هر 
۲مجلس نمایندگان و سنا به رد این توافق رای دادند 
اما باراک اوباما آنقدر شانس داشت که تعداد نمایندگان 
مخالف توافق در آن زمان به دو سوم نمایندگان نرسید 
و رد توافق به تایید نهایی نرسید. این بار اگر براساس 
قوانین داخلی آمریکا، دولت بایدن مجبور به تصویب 
توافق احتمالی در کنگره باش��د، احتماال رای دو سوم 
نمایندگان برای رد آن را شاهد خواهد بود و این مساله 
توافق را در همان گام ابتدایی با مشکل مواجه می کند 
و باعث می شود تحریم های اعمال شده توسط کنگره 
تعلیق یا لغو نشود. نکته جالب توجه این است که دولت 
ترامپ با توجه به تصویب نشدن توافق ۲۰15 در کنگره، 
توجیه قانونی الزم برای خروج از آن را به دست آورد و 
اعالم کرد این توافق، از مشروعیت الزم برخوردار نبوده 
است. اجرایی شدن پیشنهاد امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه کشورمان، می تواند یکی از شرط های اساسی 
برای اجرایی شدن توافق جدید باشد زیرا نشان می دهد 
رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی تواند به بهانه غیرقانونی 
و غیرمشروع بودن این توافق در آمریکا، به راحتی از 

آن خارج شود. 
ایران در عین حال باید خواستار تضمین شفاف آمریکا 
و رژیم صهیونیستی برای پایان یافتن حمالت سایبری و 
خرابکاری علیه منافع ایران در منطقه و در داخل کشور 

باش��د و مطرح کند در صورتی که خرابکاری ها در هر 
کدام از تاسیسات ایران که زیر نظر آژانس اداره می شود، 
ادامه یابد، اقدامات الزم برای جلوگیری از درز اطالعات 
آژانس و همچنین  عدم دسترسی به سایت مورد نظر 

اعمال خواهد شد. 
یک��ی دیگر از ضروریات توافق جدید برای مقابله با 
اقدامات رژیم صهیونیستی اصرار بر اجرایی شدن توافق 
براساس زمانبندی تاریخی ای است که پیش از این در 
توافق سال ۲۰15 برای بندهای »غروب آفتاب« در نظر 
گرفته شده بود. ایران باید این مساله را آشکارا اعالم کند 
که خروج آمریکا از برجام نمی تواند مدت زمان ۲5 ساله 
یا ۳۰ ساله برای عادی شدن روند پرونده هسته ای ایران 
در دنیا را دچار اخالل کند یا آن را با تمدیدهای غیرموجه 
رو به رو سازد. در این صورت، آمریکا و کشورهای غربی، 
در سال های آینده هر زمان که اراده کنند، دوباره از توافق 
خارج شده و مدت زمان عادی شدن پرونده هسته ای 
کش��ورمان را به تاخیر می اندازند که این مساله کامال 

برخالف منافع ملی کشورمان است. 
نکته بسیار مهم بعدی، جلوگیری از استفاده ناموجه 
کش��ورها بویژه آمریکا از مساله مکانیسم ماشه است. 
مکانیسم ماشه تا زمانی می تواند اجرایی شود که برنامه 
هسته ای ایران هنوز به مرحله عادی شدن نرسیده باشد. 
در صورتی که پرونده هسته ای کشورمان به سمت عادی 
شدن پیش رفت و ایران نشان داد به تعهداتش پایبند 
است، نباید آمریکا یا هر کشور دیگری بتوانند به صورت 
یکطرفه و براس��اس خواس��ت و اراده خود بدون هیچ 
هزینه ای، مکانیسم ماشه را اجرایی کنند. این مساله که 
مکانیسم ماشه تا چه زمانی می تواند به کار برده شود، 
در توافق احتمالی فعلی باید کامال مشخص شود، البته 
در عین حال به دلیل غیرقابل اعتماد بودن آمریکا باید 
مشخص شود در صورت بازگشت آمریکا به برجام، این 
کشور نتواند به صورت یکجانبه و براساس منافع خود با 

دالیل واهی این مکانیسم را فعال کند. 
توافق احتمالی جدید بین ایران و کشورهای عضو 
1+۴ و آمری��کا برای اجرایی کردن برجام، این بار باید 
بیشتر از هر زمان دیگری با دقت نوشته شود زیرا ایران 
دیگر زمانی برای تجربه کردن عواقب منفی تغییر ناگهانی 

سیاست های آمریکا در جهان را ندارد.

چگونه باید با خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات وین مقابله کرد؟

برجامی که »بود« برجامی که »باید« باشد
یادداشت

حسین موسویان، دیپلمات محکوم امنیتی، به خاطر یک پرونده فساد 
مالی در منطقه آزاد کیش نیز به 11 ماه حبس محکوم شد

 بی نظمی جدید وریا غفوری موجب شد مجیدی او را 
از تمرینات اخراج کرده و در اختیار باشگاه قرار دهد

تیترهای امروز
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سنگ تمام قطری ها برای رئیسی
امضای توافقنامه های مهم در حوزه های اقتصادی، انرژی، زیرساختی، تجاری و سرمایه گذاری

میوه مقاومت
 رئیسی: ایران برادری خود را در دوران سخت به ملت های منطقه ثابت کرده و امروز فاتح 2 میدان علیه تروریسم تکفیری و مبارزه با فشار حداکثری آمریکاست

تحوالت منطقه به خوبی نشان داد تنها مقاومت جواب می دهد

تعداد کل قربانیان 135276 نفر

  طی 24 ساعت 236 نفر از هموطنان 
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

 @ vatanemrooz در شبکه های اجتماعی

صفحه   2

 ساعت 
به   وقت   طبیعت

 گزارش »وطن امروز« از طرح جدید نمایندگان
برای جلوگیری از ادامه تغییر فصلی ساعت رسمی

 کرملین استقالل دونتسک و لوهانسک
 از اوکراین را به رسمیت شناخت 
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