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امیرعبداللهیان از تأثیر مواضعش بر  بازار  بی اطالع اســت یــا به عمد آن  را 
نادیده می گیرد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس شورای 
اسالمی در ادوار نهم و دهم، نخست با متهم کردن دولت 
به فرصت کشی و فرصت سوزی در مذاکرات وین، عنوان 
کرد در ســایه تعلل و تأخیر بی معنا برای حصول توافق، 
عمال زمــان طالیی بــرای بهبود وضعیــت اقتصادی و 
معیشتی از ملت ایران گرفته شده است. اگر رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه 
مرتب شــعار بدهند که اقتصاد و معیشــت کشور را وابسته به برجام و تحوالت 
دیپلماتیک نخواهند کرد، ســخنی کامال نادرست است؛ چرا که در واقع این دو با 
هــم ارتباطی جــدی و تنگاتنگ دارنــد. برای مثال کافی اســت یادآور شــوم 
عملیاتی شــدن ســند جامع همکاری های راهبردی ۲۵ ســاله ایران و چین، به 
حصول توافق و رفع تحریم ها گره خورده اســت. بنابراین باید اقدامی جدی در 
حوزه مذاکرات هســته ای انجام شــود. در عین حال، تحوالت هفته گذشــته و 
ابتــدای هفته جــاری در بازار ارز و ســکه نشــان می دهد قیمت ها به شــکل 
مســتقیمی به روند مذاکرات وین ارتباط دارد؛ کما اینکه در این چند روز شــاهد 
اوج گیــری نــرخ ارز و ســکه در بــازار بودیــم. افزون بــر اینها، شــما به تورم 
افسارگســیخته اقالم اساسی و خوراکی، آن هم در ماه مبارک رمضان نگاه کنید؛ 
به راحتی می توان فهمید یک افطاری ساده برای مردم چقدر گران تمام می شود. 
بازار ســرمایه نیز مرتب ریزش هــای بزرگ را تجربه می کنــد. پس به هیچ وجه 
نمی توان منکر این واقعیت شــد که همه چیز به این مذاکرات گره خورده است. 
اما ســؤال اینجاســت که چرا دولت و شــخص رئیس جمهور نمی خواهند این 
واقعیت را درک کنند و در راســتای آن فکری برای این مشکالت داشته باشند؟ 

جای تعجب دارد.
این فعال سیاســی در ادامه بــا انتقاد جدی از خروجی چند ماهه دســتگاه 
سیاســت خارجی دولت سیزدهم، عملکرد حســین امیرعبداللهیان را  ضعیف 
دانســت و پیرو آن اذعان کرد که وزارت امور خارجه ایــن دولت، نه دانش، نه 
اراده الزم برای پیشــبرد چنین مذاکراتی را در این ســطح نــدارد و بنابراین باید 

ترتیبات خاص سیاسی و دیپلماتیک جدیدی در این رابطه اندیشیده شود.
ایمن آبــادی در ادامه ســیل انتقاد های خود را به شــکل جدی تری متوجه 
حســین امیرعبداللهیان کرد و گفت: مواضع، سخنان و گفته های رئیس دستگاه 

سیاســت خارجی این دولت درباره مذاکرات به گونه اي است که وضعیت بازار 
سکه و ارز را به شدت متالطم کرده است. گویا وزیر امور خارجه یا از تأثیر روانی 
گفته هایش بر بازار بی اطالع اســت یا به عمــد آن را نادیده می گیرد. واقعا من 
امید دارم این ادبیات اصالح شود یا اینکه ایشان و سایر اعضای دستگاه سیاست 

خارجی دولت سیزدهم دیگر دست به موضع گیری و مصاحبه نزنند.
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در دوره نهم ضمن دفاع از حق ایران 
پیرامــون خط قرمزهای ســپاه در ادامه تصریح کرد که اگرچه باید شــاهد رفع 
تحریم های سپاه و خروج آن از لیست گروه های تروریستی ایاالت متحده آمریکا 
باشــیم، چراکه این نهاد از یک طرف بخشــی از ارتش ملی برای دفاع از کشور 
اســت و مهم تر از آن بخشــي از اقتصاد دست این نهاد است. واقعا جا دارد که 
فردی مانند آقای عراقچی به عنوان مذاکره کننده ارشــد دولت دوازدهم در این 
رابطه روشنگری الزم را داشته باشند و بگویند این مذاکرات را به کجا رساندند و 
در چه شرایطی و با نفوذ چه افرادی، چه جریان هایی و چه گروه هایی مذاکرات 
متوقف شــد، در حالی که توافق انجام شــده بود. اما اکنــون به عینه می بینیم 

مانع تراشی در مسیر مذاکرات انجام می شود.
 نماینــده ادوار مجلــس ارزیابی خود را پیرامون عوامــل تأخیر در مذاکرات 
این گونه ادامه داد که در کنار کارشــکنی ها و مانع تراشی های داخلي نباید نقش 
مخرب روســیه را به عنوان یکی از مهم ترین عوامــل عدم احیای برجام نادیده 
گرفت. نفوذ و سایه سنگین مسکو بر سیاست خارجی ایران به قدری جدی است 
که اکنون افکار عمومی در داخل کشور معتقدند استقالل سیاسی و دیپلماتیک 
و عزت مردم ایران خدشه دار شده است. واقعا چرا تا به این اندازه باید مذاکرات 
وین به خواســته ها و منافع روسیه گره بخورد؟ روسیه در باتالق اوکراین گرفتار 
شــده است و برای نجات خود دست و پا می زند. در چنین شرایطی جای سؤال 
است چرا ایران باید تاوان این سقوط کرملین را در سایه تجاوز به اوکراین بدهد؟ 

چرا باید مذاکرات وین به این جنگ گره بخورد؟
 نماینده مجلس دهم در ادامه خاطرنشــان کرد که تداوم شــرایط کنونی و 
تأخیر در حصول توافق بی شک می تواند به پیچیده تر و بغرنج تر شدن مذاکرات 
و حتی انســداد بینجامد. این شــرایط قطعا آثار مخرب به مراتب بیشتری برای 
اقتصاد و معیشــت خواهد داشــت. در همین رابطه افزون بر وضعیت اسفبار 
بازار ســکه و ارز و همچنین تورم افسارگســیخته در حوزه کاالهای اساســی به 
گرانی های سرســام آور در حوزه دارو و درمان، بازار خــودرو و... در همین چند 

روز بعد از آغاز ســال جدید بنگریم. آیا این وضعیت قابــل توجیه و قابل دفاع 
اســت؟ کار به جایی رســیده که مردم در فضای مجازی و حقیقی دعا می کنند 
بستگان وزرا و مسئوالن به بیماری دچار شوند تا بفهمند چه اتفاق تلخی برای 
حوزه دارو و درمان روی داده اســت. واقعا با شــعار ضد برجام و ضد مذاکرات 
و گفتاردرمانــی رئیس جمهــور کاری از پیش نمی رود. در این هشــت ماهی که 
از عمر دولت ســیزدهم می گــذرد، نه تنها وضعیت تغییــر مثبت حداقلی پیدا 
نکرده، بلکه همه چیز در همه ابعاد و ســطوح بدتر شــده اســت ولی به جای 
درست کردن وضعیت، اتخاذ یک سیاست درست، پیشبرد دیپلماسی عقالنی با 
هدف حصول توافق مرتب شعار عدم وابستگی اقتصاد و معیشت به مذاکرات 
وین ســر داده می شــود. اگر رئیس جمهور و جریانات حامی دولت با نگاه ضد 
برجامی اعتقاد دارند اقتصاد را می توان بدون برجام پیش برد پس چرا دســت 
روی دســت گذاشــته اند؟ چرا وضعیت مملکت این گونه اســت؟ چرا در هیچ 
ُبعــدی از اقتصاد و معیشــت تا فرهنــگ و بدتر از همه سیاســت خارجی و... 

نمی توان از عملکرد دولت دفاع کرد.
 بحران تمام عیار اقتصادی در نتیجه تصمیمات خلق الســاعه دولت و توقف 

مذاکرات
آلبرت بغزیان اســتاد دانشــگاه و اقتصــاددان در ابتدا با 
اشاره به این نکته که نمی توان منکر تأثیر جدی اقتضائات 
حوزه سیاســت داخلی و سیاســت خارجی بر اقتصاد و 
معیشــت کشــور شــد، اذعان کرد که اگرچه مسئوالن و 
مقامات به خصوص در دولت ســیزدهم بــه طور مکرر 
سعی دارند این مسئله را به افکار عمومی بقبوالنند که اقتصاد و معیشت را به 
مذاکرات و سیاست خارجی گره نمی زنند، اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران 
از ابتــدا تا به اکنون با پارامتری به نام «سیاســت»، چه در داخل و چه روابط با 
دیگر کشورها گره خورده است. البته این مسئله تنها مختص ایران نیست، بلکه 
تحوالت حوزه سیاست خارجی یکی از جدی ترین عوامل در رشد یا افول قدرت 
اقتصادی همه کشــورها به شــمار می رود. در این رابطه یکــی از جدی ترین و 
مســتقیم ترین آثار مذاکرات به نوسان شدید بازار ارز بازمی گردد. از ابتدای هفته 
قبل به طور مرتب مواضع و ســخنانی منفی از دو طرف اصلی مذاکرات یعنی 
ایــران و آمریکا درخصوص انداختن توپ توقــف احیای برجام در زمین یکدیگر 
شــنیده می شــود. فارغ از اینکه کدام طرف در ایجاد این توقف نقش داشته اند 
تداوم این شرایط سبب شده است که در چند روز اخیر و مشخصا از ابتدای هفته 

گذشته شاهد افزایش دو هزار تومانی نرخ ارز در بازار آزاد باشیم.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه تصریح کرد: اگر بپذیریم برجام در نگاه واقعی 
و عملــی تأثیری بر اقتصاد بازار و معیشــت ایران ندارد، حداقــل از نظر روانی 
تأثیرات مســتقیم و جدی خواهد داشــت. هرچند من معتقدم عالوه بر تأثیرات 
روانی باید به تأثیرات مستقیم و عینی توقف مذاکرات در بازار سکه، ارز، خودرو، 
بــورس و... هم نگاه کرد. به هر حال توقــف در مذاکرات محدودیت هایی را به 
اقتصاد کشــور تحمیل می کند؛ بنابراین اگر شاهد حصول توافق در وین باشیم، 
ضمن رسیدن به درآمدهای نفتی، امکان دسترسی به ارزهای بلوکه شده و دیگر 
گشایش ها حاصل می شود؛ بنابراین مذاکرات، چه به سمت توافق پیش برود که 
یک فضای خوش بینی و امیدوار کننده  را در ایران حاکم می کند و چه به ســمت 
توقف و انســداد پیش برود که باعث ایجاد یأس خواهد شــد، بازار به خصوص 
بازار ارز را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد. البته من معتقدم در یک وزن دهی 
اگر مذاکرات فضایی مثبت را طی کند، مزایای خود را بر بازار خواهد داشت؛ اما 
اگر مذاکرات متوقف شــود، آثار مخرب آن بر بازار به مراتب بیشــتر خواهد بود؛ 
چون هرگاه مذاکرات متوقف شــده است و شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، به تبع 

آن قیمت هــا و نرخ حمل ونقل افزایش پیدا کــرده؛ اما زمانی که نرخ ارز نزولی 
شده است، قیمت ها تمایلی برای بازگشت به عقب نداشته اند.

بغزیــان درباره نقش بانک مرکزی در نوســانات بــازار ارز چنین عنوان کرد 
که بانک مرکزی بازیگر محوری تعیین نرخ ارز در کشــور اســت، به گونه ای که 
اگر بانک  مرکزی بخواهد حتی در این شــرایط می تواند نه تنها باعث توقف سیر 
صعودی نرخ ارز شــود؛ بلکه حتی می تواند قیمت هــا را نزولی هم بکند. مگر 
آنکــه منافع بانــک مرکزی و دولت در تداوم این شــرایط نامناســب بازار ارز و 
افزایش قیمت دالر و سایر ارزها باشد تا بتواند کسری شدید بودجه را تا اندازه ای 

جبران کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ارتباط نهادی مانند وزارت امور خارجه با بانک 
مرکزی خاطر نشــان کرد که اگرچه بانک مرکزی و تصمیماتش سیاسی نیست؛ 
اما بی شــک اقداماتش از حوزه سیاســت داخلی و خارجی سرچشمه می گیرد؛ 
بنابراین تعیین نرخ در بازار توسط بانک مرکزی متأثر از اقدامات و فضای سیاسی 
داخلی و خارجی اســت. از این منظر متأسفانه یک فضای بی ثباتی را در قیمت 
ارز شاهد هستیم که آثار مخرب آن بر اقتصاد و معیشت به مراتب بیشتر خواهد 
بود؛ یعنی عواقب افزایش نرخ ارز بر بازار اقتصاد، تولید و صنعت کشــور بسیار 
زیاد اســت؛ اما نبود ثبات قیمت و امواج سینوســی قیمت ها این آثار و عواقب 
مخرب را به مراتب تشــدید می کند. در عین حال افزایش نرخ ارز و مهم تر از آن 
عــدم ثبات در قیمت ها باعث تعلل و توقف جــدی تولید کنندگان و صنعتگران 
کشور خواهد شد، آن هم در ســالی که به نام سال تولید دانش بنیان نام گذاری 

شده است. بی شک چنین شرایطی می تواند این شعار را بر زمین بگذارد.
بغزیان درخصوص شــوک های خبری مانند احتمال عدم آزادســازی اموال 
بلوکه شــده ایران در کره جنوبی، آن هم بعد از اخبار رسانه های داخلی و تأیید 
مقامات سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران هشدار داد و اذعان کرد که 
چــون به دنبال اخبار داخلی و تأیید رســمی وزارت امــور خارجه، بازار خود را 
مهیای تزریق ارز کرده اســت، اگر این اموال آزاد نشود که احتمالش زیاد است، 
قطعــا واکنش بازار کامــال عکس خواهد بود؛ به ویژه آنکه کاخ ســفید هم این 
آزادســازی را تکذیب کرده اســت. این مهم در روزهای آتی می تواند خود را به 

شکل جدی در قالب یک شوک قیمتی به بازار تحمیل کند.
این اقتصاددان ضمن تأکید چندباره بر تأثیر پارامتر سیاســت خارجی و توقف 
مذاکــرات وین بر اقتصاد و به خصوص بازارهایــی مانند بازار ارز، نگاهی هم به 
عواقب نبود برنامه در دولت ســیزدهم و فقــدان بینش واقعی و تصمیم گیری 
درســت در حوزه معیشت از سوی دولت رئیســی داشت و در این راستا تشریح 
کرد که متأســفانه تیــم اقتصادی دولت رئیســی از مخبر گرفته تــا خاندوزی، 
فاطمی امین، عبدالملکی، صالح آبادی، محســن رضایــی، میرکاظمی و... عمال 
در این هشــت ماه که از عمر کابینه دولت ســیزدهم گذشــته است، نتوانستند 
اقدامی مثبت برای اقتصاد رقم بزنند. متأســفانه برخی تصمیمات مانند حذف 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و تصمیمات یک شــبه و خلق الساعه دیگر از جانب 
ایــن افراد وضعیت اقتصــادی را در کنار پارامتر توقــف مذاکرات به یک بحران 
تمام عیار کشانده و کار به جایی رسیده است که زمزمه کوپنی کردن اقالمی مانند 
نان برای مردم مطرح می شــود. آیا این مســئله شایســته ایران و ایرانی است؟ 
زمانی که وزیر صنعت و معاونش دستور به توقف افزایش قیمت ها و بازگشت 
آن به قبل می دهد، تنها دو حالت را در ذهن ایجاد می کند که این آقایان اساســا 
شــناختی از تولید، صنعت، اقتصاد، تورم و... ندارند و اکنون بدون شناخت وزیر 
شــده اند و افسار اقتصاد و تولید را در ایران به دست گرفته اند که وضع به اینجا 
کشــیده شده است یا اینکه با اشراف به این مســائل صرفا به دنبال یک نمایش 

تبلیغاتی سیاسی هستند.

عبدالرحمن فتح الهی: با آغاز به کار دولت ســیزدهم و تأخیر چند ماهه در ازسرگیری مذاکرات، اکنون هفته هاست اقتصاد ایران انتظار حصول توافق 
در وین را می کشــد؛ اما با توقف گفت وگوها که وارد سی وهشــتمین روز خود شــده، بازار در یک ابهام و بالتکلیفی جدی از آینده برجام قرار دارد؛ 
بالتکلیفی  ای که عامل مهمی در ســیر صعودی نرخ ارز از ابتدای هفته گذشته بوده اســت. تا قبل از ۲۰ اسفند سال پیش که خوش بینی در بیشترین 
حالت خود نســبت به احیای برجام بود، آثار روانی بازار از ثبات موقت حکایت می کرد؛ اما حاال مقامات دســتگاه سیاســت خارجی ایران و ایاالت 
متحده از نامشخص بودن نتیجه مذاکرات خبر می دهند. در این بین، با طوالنی شدن توقف مذاکرات، هفته گذشته دوباره دالر به کانال ۲۸ هزار تومان 
بازگشت. بدون  شــک تداوم این توقف در مذاکرات، احتمال رکوردشــکنی ارز و فتح کانال های باالتر از ۳۰ هزار تومان را هم ممکن می کند. در این 
بین، احتمال عدم آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی، به خصوص بعد از تکذیب رسمی واشنگتن هم می تواند شوکی جدی برای تشدید 
ســیر صعودی دالر در بازار باشــد؛ خصوصا که به گفته الرا روزن، دیگر دولت بایدن نیز تالشی برای ادامه مذاکرات با محوریت خروج سپاه از لیست 
گروه های تروریســتی نخواهد داشت. این در حالی است که به نظر می رسد سیاست گذار اقتصادی و مشــخصا دولت، به عمد یا سهوا نقش پارامتر 
انتظار بازار نسبت به آینده مذاکرات را در سمت و سو دهی به نوسانات ارزی نادیده می گیرد. از این منظر، «شرق» در گفت وگو با کارشناسان سیاسی و 

اقتصادی به واکاوی دقیق تر تأثیرات توقف مذاکرات وین بر اقتصاد کشور، به خصوص بازار ارز، پرداخته است که از نظر می گذرانید.

«شرق» عواقب توقف مذاکرات وین بر  روند توسعه کشور را بررسی کرد

سکوت در وین، بالتکلیفی در تهران

 معــاون هماهنگ کننــده ارتــش جمهــوری 
اســالمی ایــران در یادداشــتی به مناســبت ۲۹ 
فروردیــن، روز ارتــش تأکیــد کرد: امــروز ارتش 
مصمم تر از گذشــته در کنار مأموریت های دفاعی 
خــود در تمــام صحنه هایی که مورد نیــاز بوده، 
حاضر اســت. به گزارش روابط عمومی ارتش، در 
بخشی از یادداشت امیر دریادار حبیب اهللا سیاری 
آمده است: «۴۳ ســال از فرمان تاریخی حضرت 
امــام خمینــی(ره)، بنیان گــذار کبیــر جمهوری 
اســالمی ایران در نام گــذاری ۲۹ فروردین به نام 
روز ارتــش جمهوری اســالمی ایــران می گذرد؛ 
فرمانــی حیات بخش که هرچــه از آن می گذرد، 
بیشــتر از گذشــته ارزش و اهمیت آن احســاس 
می شــود. در آن روزگار کــه گروه های مختلفی با 
تفکرات التقاطی در جامعه شــعار انحالل ارتش 
را ســر می دادند، امــام بزرگوار یک تنــه در مقابل 
خواســته های شوم آنها ایســتادند و فرمودند که 
ارتش باید بماند». در بخشــی دیگر از یادداشــت 

آمده اســت: «زمانی کــه صدام حســین با تصور 
چندپارگــی، عدم انســجام و ناتوان بــودن ارتش 
جمهوری اسالمی ایران دستور حمله سراسری به 
کشــورمان را در ظهر روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ صادر 
کرد، شــاید این تصور را که اولین پاســخ ایران به 
حمله او تنها دو ساعت پس از آغاز تهاجم باشد، 
هیچ گاه در ذهن خود نداشت؛ آری! اگرچه ارتش 
در آن ایــام در اثــر تصفیه های ســازمانی پس از 
انقالب دستخوش برخی نامالیمات شده بود، اما 
هنگامی که تمامیت ارضی و کیان میهن اسالمی 
را مورد تعرض دشــمن دید، با تمام توان و آنچه 
در دست داشــت وارد صحنه شد و حماسه های 
بزرگی را در زمین و هوا و دریا خلق کرد که دشمن 
را تار و مــار کــرد. نامالیمات و کاســتی ها هیچ گاه 
ارتش را از اجرای مأموریت اصلی خود که همانا 
تأمین امنیت ملت بــزرگ ایران و مرزهای زمینی، 

هوایی و دریایی است، باز  نگداشت».
او در ادامه نوشته است: «اما ارتش جمهوری 

اسالمی ایران را نمی توان مجموعه ای نام برد که 
تنها در حوزه دفاع و امنیت کشــور فعال اســت؛ 
وقــوع حــوادث و بالیــای طبیعی در کشــورمان 
طی ســال های اخیر، روی دیگــری از ارتش را به 
نمایش گذاشــت که در شــرایط بحرانی و سخت 
با حضــور خــود در میــدان مردم یــاری، این  بار 
نزدیک تر و مســتقیم یار و یاور مردم باشد. کیست 
که صحنه های حضور ارتش دوشادوش مردم در 
زلزله، سیل، صحنه قدم گذاشتن فردی سالخورده 
بر روی دوش یک سرهنگ ارتشی برای سوارشدن 
به وســیله نقلیــه و ... را به یاد نداشــته باشــد؟ 
حضوری که باعث شــد فرمانده معظم کل قوا در 
بیــان خود آنجا که فرمودند «خدمات متواضعانه 
ارتش به مردم ســیل زده نشان صداقت در شعار 
ارتش فدای ملت اســت»، مدال پرافتخار خدمت 
متواضعانــه را بــه مجموعه ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران اعطا کننــد و از ارتــش به عنوان 

«نمایشگاه ارزش های اسالمی» یاد کنند».

امیر دریادار سیاری:
ارتش، کارخانه تولید امنیت است
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