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 سخن ماه: 

 

 ناراست یا خود فریبی تصور

 

 دکترامیر هوشنگ امینی

به نظر نمی رسد بر  ،از سر می گذراندرا   نظر دورانی بی سابقه کشور از هر اینکه اقتصاد   

  . باشد فتیلاکسی پوشیده یا با آن مخ

ها    که این روز جه این ته درخور تو ما نک جام" دروین به  ورودبا  ا مه  مذاکرات "بر  ه

کره اگرفته تا مذ کشااااور امور اقتصااااادی رهاکارگزاران اد از کلی به طور کارگزاران و

مذاکرات راهی برای ادامه  بازقرار اساات  )که از وین بازگشااته اند و کنندگان برجام

 و راثآ گوناگونی در باره آینده و نظرات ،مردم عادی و اقتصاااااددان ها ووین شااااوند 

شتر  کهنظراتی ارائه می دهند. بر نرخ تورم یج مذاکرات برجام در وین انت شی  بی نا

صورات ناراست یا خودفریبی ن اینی بر تمب نظرهای ارائه شده بیشتر است زیرا از ت

یا آن که روشن تر تحریم ها برداشته  ،مذاکرات موفقیت آمیز باشد است که چنانچه

دولت می تواند ، برگردانده شود و خارج آزاد شده ایران در مسدودشود و پول های 

شن تر  مانع ادامه کاهش قدرت خرید "ریال" شن  شود و تورم افزایش یا رو مورد رو

که واقعا معنایش بر نگارنده روشااااان با "ساااااناریوی ایده آل  ارزی )دولت اینکه آن 

ارز آزاد شااده به بازار ،به دنبال مهار تورم، نرخ ارز را با نرخ روانه نکردن  و  ،نیساات

 . ...هد کرد واخوتورم تعدیل 

بی توجه  ،داده اندارائه  برخی این روزهامی باشد که  ئیظاهر مناسب ترین سناریوبه  این  و

 خدمات،  ی کاال وتقاضااااا یا به عبارت دیگر عرضااااه و این که در شاااارایو کنونی اقتصااااادی به

 . نشده است. بیان شودنرخ ارز با آن تعدیل نظر است  درکه نرخ تورم تعدیل  گیچگون

 جززبان  ترین  که تورم به سااادهد نباشااراسااتینه گرامی پذیرای این خوانندگان  چنانچه اما و  

روشن است  نیست، در  این صورت اختیار در خدمات کاال و برابر در گردشپول در حجم افزایش 

خدمات  کاال وتولید آن که به افزایش  خارج بیش از شااده در مساادودپول های آزاد شاادن  که 

آن هم با رساااامیت دادن به  ،را درپی خواهد داشاااات گردش  پول در حجم  بیانجامد افزایش

 ریال .201111به  02111از الیحه بودجه سال آتی  ریال در کاهش برابری 

 وافزایش ساابب  بلکه ،شاادخواهد ن سااببتورم را  کاهش نرخ نه تنها ادامه وضااعیت  بنا براین

  آن خواهد شد.تشدید 

بیش از   ،این سال هادر  صرف نظر از نبود مدیریت متناسب  اقتصاد ایران اساسی مشکل   

امور اقتصااادی  ناراساات مدیریت چگونگی ز کمبود منابع پولی باشااد ناشاای ازآن که ناشاای ا
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شور و صور امکان حفظ ک س ت صنعی نامتنا ستاندار ت شورسرانه  با  توان برقرار ب  ا  و تولیدی ک

   .شده استکه همواره به آن اشاره است  برقرارالگوی تصنعی زندگی  حفظ و ادامه

ستاندارد الگوبرقراری     سب با ،واقعی زندگی یا ا سرانه متوسو  متنا تنها با تن  دادن  درآمد 

الگوی واقعی  در برای مثال که خواهد بودمیسااار  نه یاین راساااتواقعی ساااازی قیمت ها و به 

لیه یارانه های کبا حذف  تعیین، و قانونی دسااااتمزد   حداقل حقوق وزندگی، مبنای خو فقر 

 ،اصاااحات پولیامالیتضاامن جه یی، م  اصاااحات بودهمراه با  ،خشاایب   عام و آشااکار و پنهان  

براساااااا مکانیزم مربوط مورد و با کاهش هزینه زندگی خو فقر  یا در گروه های آساااایب پذیر

 .حمایت قرارگیرند

سخن ست،، پایان  صل مطلب  0010درمورد الیحه بودجه  بنا به درخوا شاره به  ،به دور از ا با ا

از سااوی ، ..و. اجاره نشااینان، ،و کشاااورزان اینده رودزمشااکل آ  کیف الیحه از یک سااو  کم و

ی مشخص است که به طور نمونه در مورد الیحه بودجه کارگزاران مربوط به هیچ دیگر به روشن

نساابی  که حل دبو باید پذیرای این راسااتینهبنابراین  چیساات  ساار سااخن بر روی نمی دانند

روشن بودن صورت مسئله و توان پاسخ گوئی  در گروی به هر روی امشکل اگر نه صددرصد ام

ست.  تجربی همراه با توان علمی و یکدیگر اثرگذاری این دو بر و نبود منابع مالی تورم و به آن ا

 .گرفته در اقتصاد حاکم لهنیت شکذموردنیاز به دور از 

گویای آنسااات که تاکنون الیحه یی  بودجه  های ناظر بر الیحهسااایاسااات  مرور آمار و ارقام و 

که البته قابل اسااتحصااال به قوه مقننه ارائه نشااده اساات  منابع   ن  کاهش آفری چنین تورم زا و

عهده  ،نگهداری شااااهر تهران براساااااا اصااااول هزینه اداره وهمانگونه که به آن پرداختن 

ه ها از این طریب بشااود دولت هم چنانچه شااهرداری موفب به تامین هزین شااهروندان اساات،

 .شدسال آینده خواهد  مانع تورم سه رقمی درموفب به تامین هزینه ها و 

شکل   شور حل م صاد ک ستاندارد زندگی و در اقت صنعی بودن غیر قابل ادامه ا   گروی پذیرش ت

دسااتمزد مصااو  به عنوان اساااا الگوی زندگی،  ین حداقل حقوق ویتعضاارورت بنا به اشاااره 

 می باشد ،...و نه بیشتر برای یک سال و آنهم

ع مناب و کلیه صنایع آ  بر از زاینده رود الانتق نخستین گامحل مشکل زاینده رود  مورد  اما در

مشکل  رهائی ازدرحالی که   ،نه جز این و استدریای عمان  به سواحل خلیج فارا و  ،آن

واحدهای مسکونی خالی متعلب به بانک ها و  استهاک  و نگاهداریساالنه  های هزینه

تا چهارصد  وحداکثر دبدون بهره یا طوالنی مدت  واگذاری تنها باموسسه های دولتی و  وابسته 

مشکل اجاره نشینان با احیا ء و اصاح  درصورتی که بود، میسر خواهد به فاقدین مسکن ملکی

   .حل است قابلتا اندازه یی  65 سال  ومص مستاجر قانون موجر و

خود رو  ادغام  کلیه ،با واقعی سااازی قیمت ها تنها ورود به توسااعه اقتصااادی اینکه در نهایت 

 و ،...و تدوین برنامه یی متضمن اصاح ساختاری اقتصاد کشور  ،در یک یا دو شرکت سازی ها

ضور به دور از  صاد ح شکل گرفته در اقت صادی  سر ، تیحاکم دولذهنیت اقت ه ن و ،بود خواهدمی

   این. جز

* * * * * 
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 اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ها   

 هانج ی ایران ودصاتکوتاه اق اخبار

 انگلیس اخبار کوتاه اقتصادی اتاق ایران و

 انگلیس برگزاری جلسه ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و                    

مین جلساااه ماهانه هیات مدیره اتاق مشاااترک بازرگانی ایران و انگلیس بنابه هفتدویسااات و 

 اعضاء حضور بیشترین تعداد باسال جاری ماه  دوم آذرسه شنبه 06روال معمول  راا ساعت 

تاق تشااااکیل و در نه ا  دفتر دبیرخا

این جلسااه پس از  در شااد . برگزار

نات  مبادله اخبار اقتصاااااادی، یا و ب

بعااات ت آثااار ودکتر امینی درباااره 

 مااذاکرات "وین" در زمینااه احیاااء

برجام ،به تفصاااایل در باره اوضااااا  

افسااااار ورم  اقتصااااادی کشااااور،

سیخته و  سال آتی گ الیحه بودجه 

 شد. گفت و گوکل کشور بحث و 

صوب  هسپس در باره مشکل ثبت م

هیات تغیرات  ی ومهای مجمع عمو

  شود .مورد پیگیری و گزارش آن به هیات مدیره منعکس  شد قرارمدیره 

اعزام هیات برای بازدید از نمایشااکاه های که قرار بود درباره کمیساایون های تخصااصاای اتاق -

 اعام نظر کنند . برگزار در انگلیس یررسی و

سو  برگزاری وبینار کمک به دردبیرخانه - صاد دیجیتالی " تو سه یی "تحول مدیریت اقت سه جل

   خانم ابراهیمی از هیچگونه کمکی دریغ نورزد.

سی تا دربیرخانه د- ساالنه اتاق بر شام  سم   ضاءدرباره امکان برگزاری مرا  صورت آمادگی اع

 .برای حضور در آن اقدام شود 

 .پایان یافت 01جلسه ساعت 

 کمیسیون های تخصصی اتاق  ماهانههای برگزاری جلسه                     

 ی کمیسیونی ماهانهجلسههفتمین  و پنجاه گاز و پتروشیمی: کمیسیون نفت، جلسه ماهانه

 مهندا با شرکت آقایان 05:11رأا ساعت  0011ا10ا22نفت و گاز و پتروشیمی یکشنبه 

محمدحسن ، اکبر خدابخشیعلی مهندا ،مهدی پناهی دکتر مهران پارسیان، ،هادی بافی

عطاءمیرمعینی و مهدی  ،رضا مهدویمهندا ، ، رئیس کمیسیون محمدرضا سرمدی ،ور دیده

 .شد برگزار تشکیل و به صورت مجازیرضائی، 
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ابتدای حاضران طبب روال به تبادل آخرین اخبار و اطاعات در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی 

به نظر می رسد بازار به سمت ثبات نسبی می  اظهار داشتپرداختند. در ادامه، دکتر پناهی 

هندا بافی به تغییر ساختار رود، و این امر حداقل در کوتاه مدت می تواند خبر خوبی باشد. م

در وزارت صمت اشاره کرد و گفت معاونت ها و الیه های جدیدی در این وزارتخانه شکل گرفته 

است که مدتی زمان الزم است تا معلوم شود که این بخش ها عملکرد خوبی خواهند داشت 

رد خوبی داشت، یا نه. در همین راستا مهندا دیده ور با اشاره به این که آقای نیارکی عملک

بیان کرد که در اتاق ایران نیز کسی از تغییرات اخیر صورت گرفته راضی نیست و این جابجائی 

ها می تواند لطمه بزند. در ادامه، سرمدی به بندهای بعدی دستور جلسه پرداخت و ضمن بیان 

ر درصدهای پیش بینی شده در بودجه سال آینده کشور برای افزایش حقوق کارمندان، نظ

 اظهارها جویا شد. مهندا خدابخشی در پاسخ  احتمالی آن بر شرکت آثارحاضران را درباره 

که این افزایش ها می تواند منجر به تعطیلی برخی کسب و کارها شود. سپس سرمدی  داشت

خبرهائی حاکی از تصمیم شهرداری به ازسرگیری فروش تراکم به گوش می که اشاره کرد

کشور، بودجه شهرداری  0010که در بودجه  داشت اظهارای بافی رسد؛ در همین راستا آق

کاهش یافته است و شاید همین امر موجب شده باشد که به فکر فروش مجدد تراکم بیافتند. 

که هزینه شهرداری آنقدر باال است که با این کارها قابل  ادامه اظهار کرد در آقای خدابخشی نیز

وضیحاتی درباره وضعیت کار و ناامیدی ایجاد شده در ادامه، مهندا مهدوی ت تأمین نیست.

 هبا بیان این کدر پایان، مهندا سرمدی  نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در کشور ارائه کرد.

وچینی  های ترک  های خارجی از جمله شرکت شرکتقرار است خبری شنیده مبنی بر این که 

 با تائید یاپای، نفت دریافت کنند؛ برای کشورمان ساخت و ساز کنند و بابت آن به صورت پا

پایان  01:02جلسه در ساعت  که این کار، ایده بدی نیست. مبنی بر اینخدابخشی مهندا 

 یافت.

ماه  آذری ی ماهانههشتمین جلسه :کمیسیون برنامه ریزی شهری ،گردشگری و ساختمان

سال  آذر 20شنبه  05:11ساعت رأا ریزی شهری، گردشگری و ساختمان کمیسیون برنامه

زهرا نقوی و سودا نژادی و آقایان دکتر علیمردان شیبانی، محمدرضا  خانمهاجاری با شرکت  

 د. در این جلسه شرکت کردند.شبرگزار  تشکیل وبه صورت مجازی سرمدی و مهدی رضائی 

ابتدا حاضران با توجه به دستور جلسه به نوبت به تبادل اخبار اقتصادی در حوزه گردشگری و 

ساختمان پرداختند. خانم مهندا نقوی پیشنهاد برگزاری جلسه غیررسمی برای اعضای اتاق 

در فضای باز را مطرح کرد و درباره این موضو  نظر اعضا را جویا شد؛ اعضا موافقت کردند و قرار 

رای تعیین زمان مناسب و انجام مقدمات کار، هماهنگی های الزم صورت گیرد. آقای دکتر شد ب

شیبانی نیز در همین راستا، تأمین صبحانه برای اعضا در این برنامه را بر عهده گرفتند. در ادامه 

خانم نقوی موضو  برگزاری وبینار را مطرح کردند و درباره ساعت مناسب برگزاری آن و سایر 

شام ساالنه اتاق  مهمانیبرگزاری مراسم  دربارهیات، نظر اعضا را پرسیدند. در پایان به جزئ

ادآوری ی شد دکتر شیبانی از این موضو  استقبال کرد و پیشنهادکه شد  عنوانایران و انگلیس 

ها و اطا  رسانی های بیشتری در این زمینه انجام شود تا مراسم با حضور اکثریت اعضا برگزار 

 پایان یافت 05:02جلسه در ساعت  .شود
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ساعت رأا کمیسیون غذا و دارو 0011سال رماه ذآجلسه ماهانه  هفتمین کمیسیون غذا ودارو:

آقایان نیما احمدخانی، جواد احمدی با حضور  به صورت مجازی ،0011ا10ا12دوشنبه  05:11

محمدعلی موثقی محمد معمااری، عطاءهللا میرمعینی، میرعلی دواچی، یاسر قاسمی،  نژاد،

 و مهدی رضائی برگزار گردید.

سپس  .شد  مبادلهغذا و دارو  در حوزهروز  اخبار اقتصادی  طبب روال معمول، ابتدای جلسه،

ارز، و نیز قیمت نهاده ها و مرغ گفت و گو شد. آقای معماری در این زمینه گفتند با  نرخ درباره 

تا افزایش قیمت مرغ  هاده ها، انتظار می رود توجه به وضعیت و روند فعلی در بازار مرغ و ن

رئیس و دبیر اتاق  مشترک. در ادامه، میرمعینی گزارش جلسه تشدید شودانتهای سال 

ارائه کرد. در  رامشترک ایران و ترکیه و اعضای کمیسیون غذا و داروی اتاق ایران و انگلیس 

و فعاالن غذا و داروی اتاق ایران  پایان، درباره برگزاری جلسه مشترک بین اعضای این کمیسیون

 .یافتپایان  01:11جلسه در ساعت  و استرالیا گفت و گو شد.

ه دلیل ب سیونماه این کمب رذجلسه ماهاته آ کمیسیون صنعت ،بازرگانی و فن آوری های نوین:
 مایل به حضور در جلسه با وجود تدارک جلسه حضوری تشکیل نشد. حد نصا  نرسیدن اعضاء

 
 2 سه شنبه 00:11اعت سکمیسیون عضویت راا  آذرماه جلسه ماهانه:کمیسیون عضویت 

 ، آقایان دکتر امینی رئیس کمیسیون،مرضیه ابراهیمیضور، خانم حماه سال جاری با آذر 
در دفتر دبیرخانه اتاق تشکیل و بر گزار  گمیسونمهدی رضائی دبیر  مهندا علی حمزه نژاد و

مورد  وبررسی ضویت عتمدید  درخواست 00 تبادل اخبار تعداد از بعداین جلسه  در .گردید
شرکت آریان سنا، به مدیریت آقای درخواست جدید عضویت  گردید، سپس قرارگرفت  موافقت

 .پایان پذیرفت 00:11جلسه راا ساعت حسین اکبری نبی، بررسی و مورد تایید قرار گرفت. 

 «سب و کارمدیریت تحول دیجیتال ک»رکزاری وبینار ب

وبینار مدیریت تحول دیجیتال کساااب و کار ، مصاااو  هیات مدیره اتاق ایران و انگلیس در ساااه 

ضو هیات مدیره اتاق مشترک  ضیه ابراهیمی، ع سال جاری توسو خانم مر سه در آذر ماه  جل

بنابه اظهار شاارکت کنندگان   ایران و انگلیس، به صااورت دوگانه حضااوری و مجازی برگزار شااد و

 توجه اعضاء اتاق قرار گرفت.درخور 

 اطاعیه

نظر به اینکه براساااااا تصااااویب هیات مدیره اتاق مشااااترک ایران و انگلیس و امکان برگزاری 

سم مه ست چنانچه بتوان با تعداد کافی مهمان ممرا ساالنه اتاق مقرر ا شام  سم را  انی  مرا

برگزار کرد، مهمانی با حضور مهمانان خارجی )اعضاء سفارت انگلیس در تهران  در اواخر بهمن 

چنانچه برای حضاااور در مهمانی  تقاضاااا می شاااودماه برگزار گردد، از این رو از اعضااااء محترم 

ل دی تا پایان هفته او مراتب آمادگی خود را برای شرکت در مراسم مورد اشاره آمادگی دارند،

اعام تا درصااورت موافقت تعداد کافی اعضاااء به طور رساامی از اعضاااء و مهمانان خارجی  ماه

 دعوت بعمل آید.
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 :کوتاه اقتصادی ایران اخبار

 ایهای چینی و ترکیهتهاتر نفت با ساخت مسکن توسط شرکت
 

  

شورای عالی مسکن می شرکتعضو  سامی با  وارد ای های چینی و ترکیهگوید، جمهوری ا
میلیون مسااکن در چهار سااال به صااورت تهاتری شااده اساات. شاارط این  0مذاکره ساااخت 

 .همکاری تهاتر با نفت یا کاالهای معدنی است

های چینی به ساااخت مسااکن در ایران مطرح شااد، حال حدود دو ماه پیش خبر ورود شاارکت
 .ای نیز به آن افزوده شده اندهای ترکیهشرکت

های خارجی در ورای عالی مسکن گفته است، مذاکراتی را با شرکتاحمد دنیامالی، عضو ش
میلیون مسااکن در چهار سااال آغاز کرده  0چهارچو  پروژه "نهضاات ملی مسااکن" و ساااخت 

 .است
که طبب قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده دنیامالی ضمن اشاره به این

پیشااانهاد ساااازندگان داخلی برای سااااخت پروژه  ناپذیر اسااات، گفت،کرد و این امری اجتنا 
میلیون تومان اساااات و این عدد بیشااااتر از انتظار  6،6نهضاااات ملی مسااااکن در هر مترمربع 

 .ها استمسئوالن در محاسبه قیمت
شرکت سکن از مذاکره با  شورای عالی م ضو  های خارجی با به گزارش خبرگزاری ایلنا، این ع

ساخت هر مترمربع کمتر از  شرکت»یلیون خبر داد و گفت: م0قیمت  های خارجی در مذاکره با 
ها تابعی از ایم. البته کار با خارجیبرای سااااخت، به عدد کمتر از ساااه میلیون تومان رسااایده

قیمت دالر اسااات و در این مورد نگران پایه دالری آن هساااتیم چراکه با رشاااد نرخ دالر طبیعتا 
 «.روداین قراردادها هم باال می قیمت
امالی افزود، تاش مسوالن این است که از ظرفیت داخلی برای اجرای "پروژه نهضت ملی دنی

های با شرکت»ها در این پروژه موردی باشد. او تصریح کرد: ورود خارجی مسکن" بهره ببرند و
 .««ایمچینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده

 0011مهرماه  20کمیسیون عمران مجلس در  نیوز، رضا رضایی کوچی، رییسبه گزارش تجارت
هزار مهندا سااااختمان در کشاااور داریم و از نظر تامین  611بیش از »در این رابطه گفته بود: 
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مصالح هم هیچ مشکلی نداریم؛بنابراین هیچ دلیلی نیست که بخواهیم یک کشور خارجی را 
 «.بیاوریم تا برای ما مسکن تولید کند

شورای عالی مسکن نیز به گزارش مهر، اقبال ش اکری نماینده مردم تهران در مجلس و عضو 
وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در طرح جهش تولید مسکن با »مهر گفت:  21در 

های چینی در حال مذاکره است تا فناوری ساخت مسکن را به کشورمان منتقل کند، شرکت
 «.ها قطعی نشده استاما هنوز حضور چینی

سوال که امکان دارد چینیاو در پ سخ به این  ساخت "مسکن مهر" در پرند در این ا ها همانند 
سازان داخلی در طور که با انبوهوزارت راه و شهرسازی همان»طرح هم مشارکت کنند، گفت: 

 «.ها هستندحال مذاکره است، یک طرف مذاکره هم چینی
های خارجی رداخت به شااارکتاحمد دنیامالی، عضاااو شاااورای عالی مساااکن در مورد نحوه پ

کنیم و های خارجی به صااورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال میدر مذاکرات با شاارکت»گفت: 
های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن ایم که شرط همکاری با شرکتاعام کرده

شااود، هر  این اساات که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کاالهای معدنی تهاتر
دانیم اقدام راحتی نیسات و در اخل کشاور این موضاو  فرابخشای اسات و باید با چند که می

 .سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی به اجرا برسد همکاری وزارت نفت،

 

 سخنگوی وزارت خارجه ایران

 هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکا نشده است :

 

گوید در جریان مذاکرات احیای زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران میخطیبسعید 
وگوها در وین در ها که گفتماه برجام "هیچ صحبت مستقیمی با آمریکا در طی این

 جریان بوده، انجام نشده است".
وگوها در وین در جریان بوده، ها که گفتماه صحبت مستقیمی با آمریکا در طی این

 ده است".انجام نش
ها به واسطه انریکه مورا به صورت مکتو  و غیرمکتو  از ابتدای به گفته وی "برخی پیام

 ها هم در جا داده شده است."وگوها درباره موضوعات مذاکراتی دریافت و جوا گفت
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این در حالی است چند روز پیش که جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست 
رجی گفت گه آمریکا مستقیما به ایران پیام داده که در صورت ادامه رفتارش در شورای روابو خا

 برنامه اتمی و خودداری از بازگشت به توافب اتمی برجام چه روی خواهد داد.
زاده در خصوص مواضع سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات وین گفت که این آقای خطیب

 اطاعات غلو و برساخته داده شده است". ای شدند وکشورها "وارد کارزارهای رسانه
سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسامی افزود: "ما امروز دو متن توافب شده جدید 

ای است که طی چند روز گذشته در وین همراه با وگوهای بسیار فشردهداریم که ماحصل گفت
همراه متون قبلی در  هایی است که نظرات ایران بهتنفس چند روزه به دست آمده است. متن

 وگوهای آتی ادامه دهیم".آن لحاظ شده است و االن متونی داریم که براساا آن به گفت
شدند زودتر های مقابل با همین رویکرد که وارد شدند از ابتدا وارد میبه گفته وی "اگر طرف

 توانستیم به این متون برسیم."می
سفیر ایران با انصارهللا یمن که منجر به خروج  او همچنین درخصوص خبرهایی مبنی بر اختاف

سفیر ایران شد، گفت: "روابو ایران و انصارهللا مستحکم است. ایران کماکان متعهد است به 
مردم یمن از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی کمک کند. آقای ایرلو احتیاج به رسیدگی فوری 

 به ما کمک کردند". پزشکی داشت و چندین کشور در منطقه از جمله عراق
زاده همچنین گفت که در مذاکرات بین ایران و عربستان "تحولی در این زمینه آقای خطیب
 نداشتیم".

پس از پایان دور آخر مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، که بدون حصول توافب 
ابو خارجی خاتمه یافت، جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست شورای رو

گفته است که آمریکا مستقیما به ایران پیام داده که در صورت ادامه رفتارش در برنامه اتمی و 
 خودداری از بازگشت به توافب اتمی برجام چه روی خواهد داد.

 آقای سولیوان مشخص نکرد این پیام چگونه به ایران منتقل شده است.
داند که صبر آمریکا چه حدی دارد گفته ایران میآقای سولیوان در پاسخ به این سئوال که آیا 

است: "ما هم ازطریب متحدان اروپایی و هم مستقیما با ایران نگاه و نگرانیمان را درباره ادامه 
 فعالیت های تهران در پیشبرد برنامه هسته ای این کشور مطرح کرده ایم. 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان:
 

 شهروندان بریتانیایی در بازار رمزارزهاری گذاافزایش سرمایه
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 ویژه

 

های بریتانیایی سرمایه خود را روانه بانک مرکزی انگلستان گفته است با اینکه همه خانواده
 اند، اما این روند رو به افزایش است.کوین نکردهبازار رمزارزهایی نظیر بیت

معاون بانک مرکزی این کشور با هشدار درباره روانه کردن سرمایه به بازار رمزارزها، جان کانلیف، 
 گفته این سازمان باید آماده مهار خطرات احتمالی این بازار باشد.

سی آماری در این باره ارائه داده است؛ او گفته در حال حاضر بیآقای کانلیف در گفتگویی با بی
میلیون  2بریتانیایی تبدیل به رمزارز شده؛ تخمین زده شده حدود درصد سرمایه خانوارهای  0ا1
گذاری سرانه هزار نفر رمزارز در اختیار داشته باشند که بطور متوسو رقم متوسو سرمایه 011و 

 دالر است. 011نزدیک به 
معاون رئیس بانک مرکزی انگلستان به رشد "بسیار سریع" بازار رمزارزها اشاره کرده و گفته:" 

 قیمت آنها بسیار متفاوت است و به لحاظ عملی یا تئوری ممکن است به صفر هم برسد."
او گفته در صورت پیوستن این بازار با بازارهای مالی جهان، اصاح بزرگ قیمتها ممکن است 

 گذاران سایر بازارهای تثبیت شده را هم متاثر کند.سرمایه
 ی برای مهار خطرات این بازار نوظهور شده است.آقای کانلیف خواستار چارچو  و ساز و کارهای

این اظهارات پس از آن است که بانک مرکزی انگلستان اخیرا گزارشی درباره ثبات مالی این 
 کشور منتشر کرده که در آن به سامت سیستم مالی بریتانیا پرداخته شده.

بریتانیایی مالی خانوارهای  های مالی در دوران کرونا، وضعیتدر این گزارش با وجود پایان حمایت

انداز اقتصادی کماکان "ادامه بهبودپذیر توصیف شده است؛ هر چند عدم قطعیت درباره چشم
 دارد."

 .هزار دالر رسید و باالترین قیمت خود را ثبت کرد 52کوین به ماه پیش)نوامبر  قیمت بیت
کوین، بزرگترین بازار نوسانات شدیدی بوده؛ قیمت بیت های اخیر بازار مرزارزها شاهد طی ماه

 هزار دالر رسید. 01رمزارز در جهان، امروز به حدود 
هزار دالر هم رسید و باالترین نرخ  52این در حالیست که قیمت این رمزارز ماه پیش )نوامبر  به 

 خود را ثبت کرده بود.
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کوین تردید و نگرانی دارند؛ السالودور ه ویژه بیتدر حالیکه بعضی دولتها درباره رواج رمزارزها و ب
در تابستان امسال به عنوان اولین کشور جهان مبادالت مالی برای خرید کاالها و خدمات با رمز 

 کوین را به رسمیت شناخت و آن را قانونی اعام کرد.ارز بیت
کوین جهان را یترئیس جمهوری السالوادور همچنین گفته این کشور قصد دارد اولین شهر ب

تاسیس کند که هزینه اولیه ساخت این شهر آن از طریب اوراق قرضه مورد حمایت این رمزارز 
 "تامین خواهد شد.

ای را برای داری بریتانیا کارگروه ویژهماه پیش با همکاری خزانه 1بانک مرکزی انگلستان حدود 
برنامه زمانی مشخصی برای تکمیل بررسی امکان ایجاد پول دیجیتال ملی تشکیل داد اما هیچ 

 برنامه کارگروه ویژه اعام نشد.
 های مرکزی جهان در حال بررسی امکان ایجاد چنین رمزارزی هستند.بسیاری از بانک

ارزهای دیجیتال که تا چند سال پیش برای بسیاری ناشناخته بودند با گذشت زمان وضعیت 
ال استفاده از آن در معامات مانند ارزهای معتبر اند؛ و حامتفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده

 جهانی نظیر دالر و یورو تقویت شده است
توانند بسیاری از رمز ارزها تحت نظارت نهادهای مالی و بانکی خاصی نیستند از همین رو می

 نهادهای ناظر را دور بزند که همین مایه نگرانی بانکهاست.

 دموکرات مسیحی شد آرمین الِشت، متحد مرکل، رهبر حزب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فراوان ساارانجام رئیس جدید خود را حز  دموکرات مساایحی آلمان پس از فراز و نشاایب

ت که متحد آنگا مرکل، صدراعظم این کشور محسو  می شود، گوی انتخا  کرد. آرمین الش 

     سبقت را از دو رقیب دیگر خود ربود

ژانویه  در همایشی حزبی که برای  05) دی ماه 21دموکرات مسیحی آلمان روز شنبه  حز 

ای ویدیویی برگزار شد، آرمین الش ت را به عنوان رئیس جدید این نخستین بار به صورت کنگره

 .حز  برگزید



 

 

 

 

 0011ماه آذر  ویژه 021ه خبرنامه شمار

 

گزارش  اخبار کوتاه اتاق های ایران وانگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران وجهان و سخن ماه،فهرست مطالب: 

 ویژه

 

شکل دیجیتالی انجام گرفت، آرمین الش ت و فریدریش مرتس گیری که بهدر نخستین دور رأی

گیری در همان روتگن، سومین نامزد در این رأی را به خود اختصاص دادند. نوربرت بیشترین آرا

 .دور نخست حذف شد

رأی بیشتر از مرتس به  66و با  رأی کسب کند 620گیری اما الشت توانست در دور دوم رأی

 .ریاست حز  دموکرات مسیحی آلمان انتخا  شود

رین ایالت تساله که در حال حاضر رئیس دولت ایالتی نوردراین وستفالن )پرجمعیت 60الشت 

که مرکل  2106شود. در سال می آلمان  است، از متحدان آنگا مرکل، صدراعظم آلمان شناخته

هایش در مورد پناهجوپذیری مورد انتقاد قرار گرفته بود، الشت از او پشتیبانی به خاطر سیاست

 .کرد

رکل م ن راه و روشای است که بیشتر از دیگراتحلیلگران معتقدند که الش ت از بین نامزدان چهره

  .را ادامه خواهد داد

و در مورد  گیری، حز  دموکرات مسیحی راحزبی واقع در "میانه" دانستالشت در آستانه رأی

 جامعه هشدار داد. شکاف" در خطر

 آرمین الشت در کنار آنگال مرکل

 

 "سیاست نباید به گفته او« رو بمانیم، پیروز خواهیم شد.میانه اگر ما همچنان»کرد:  او تصریح

 ."گیری شفاف اعتمادسازی کندجامعه را قطبی کند، بلکه باید با موضع

اگرچه الشت در رأا حز  دموکرات مسیحی آلمان قرار گرفته، اما پرسش در مورد اینکه چه 

کسی نامزد اصلی این حز  برای مقام صدراعظمی خواهد بود، هنوز باز است و قرار است در 

 .گیری شودره آن تصمیمتابستان امسال دربا
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 های آلمان از گسترش موج جدید اومیکروننگرانی بیمارستان

 
تر برای مقابله های آلمان از سیاستمداران این کشور خواست هر چه سریعانجمن بیمارستان

د اند و قصد دارنهای آلمان در مقابل چالش بزرگی قرار گرفتهبا اومیکرون اقدام کنند. بیمارستان

  .اندیشی کنندمقابله با اومیکرون چاره برای

ستان سریع بینی، اگر پیشDKG های آلمانطبب ارزیابی انجمن بیمار سترش  ها در ارتباط با گ

تواند به ها در آلمان میگونه اومیکرون کرونا درساات باشااد وضااعیت در مراکز درمانی و کلینیک

 .طور قابل توجهی بدتر شود

دسااامبر  به خبرگزاری  02آذر ) 21های آلمان روز شاانبه بیمارسااتانجرالد گاا، رئیس انجمن 

های آلمان با تعداد تر از دلتا اساات بیمارسااتانآلمان گفت، اگر تأیید شااود که اومیکرون مسااری

  .ها بدتر خواهد شدشدت بیمار سر و کار خواهند داشت و اوضا  آنشماری از افراد بهبی

های مربوط به اومیکرون از کشورهای دیگر را "با دقت" یافتهگاا از سیاستمداران خواست که 

 .تجزیه و تحلیل کنند و برای مقابله با آن وارد عمل شوند

 
 های الیپزیگبخش بیماران کرونا در یکی از بیمارستان

های آلمان همچنین تاکید کرد، نباید زمان را از دساااات داد و پیش از رئیس انجمن بیمارسااااتان

ها فشااار وارد شااود باید بیماران کرونایی بیشااتر شااود و بیش از حد به بیمارسااتان آنکه درصااد

 .سریعا اقدام کرد

 .توان گرفتوزیر بهداشت آلمان: جلوی موج اومیکرون را نمی
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موج پنجم عظیم کرونا را داده اساااات. او تاکید  کارل الوترباخ، وزیر بهداشاااات آلمان نیز احتمال

ی موج جاادیااد کرونااا را گرفاات و این یااک چااالش بزرگ برای توان جلوکرده اسااااات کااه نمی

 .های ویژه و همچنین برای کل جامعه خواهد بودهای مراقبتها، بخشبیمارستان

های همکاران نظام سااااامت در جریان بازدید از ایالت نیدرزاکساااان در هانوفر گزارش الوترباخ

  .کننده دانستنگران  درباره گسترش شیو  اومیکرون را

توان به تاخیر انداخت، اما وزیر بهداشاااات آلمان خاطرنشااااان کرد که موج بعدی کرونا را می

  .توان جلوی آن را گرفتنمی

به شااهروندان کشااورش هشاادار داد که تنها چیزی که به طور قابل اعتمادی شاادت  الوترباخ

 .کننده استدهد واکسیناسیون تقویتبیماری را کاهش می

موج جدید ابتا به  2122کنند تا اواسو ژانویه بینی میهای آلمان پیشبرخی از ایمونولوژیست

 .بر آلمان غالب خواهد شد و جای سویه دلتا را خواهد گرفت سویه اومیکرون کرونا

موج جدید اومیکرون اکنون در سااااراساااار اروپا شاااایو  پیدا کرده اساااات. در دانمارک مقررات 

 .های کرونایی از سرگرفته شدمحدودیت

دهد تانیا به کانون اومیکرون تبدیل شده است. محاسبات کارشناسان بریتانیایی نشان میبری

بینی شده که در بازه زمانی شوند. پیشهزار نفر به این سویه مبتا می 111تا  011که روزانه 

میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جمعیت بریتانیا به  00تا  2122آوریل  21دسامبر سال جاری تا 

  .یکرون مبتا خواهند شداوم

در فرانسه نیز گونه اومیکرون به شدت در حال گسترش است. اولیویه وران، وزیر بهداشت این 

درصاااد موارد جدید ابتا به کرونا در فرانساااه مربوط به گونه  01کشاااور گفته اسااات هفت تا 

 .اومیکرون است

 
ی ر ی و ص ت ش  ر ا ز گ ؛  م ر ا ه چ ج  و م گ  ن چ ر  د ن  ا م ل  آ

سالمندانترس در میان   
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 بانک مرکزی انگلستان نرخ سود بانکی را افزایش داد

Pni/ 

 .بانک مرکزی انگلستان نرخ سود بانکی را در این کشور پس از حدود سه سال افزایش داد

ترین نرخ تاریخی آن بود با رای اکثریت اعضای قاطع اعضای شورای درصد، پائین1ا0این نرخ که 
پیشتر بانک مرکزی انگلستان گفته بود که برای  .افزایش یافت درصد .ا26 سیاست پولی به

 .های آینده مجبور خواهد بود نرخ سود بانکی را افزایش دهدمدیریت تورم و کاهش آن، طی ماه

 2ا0بر اساا اعام مرکز ملی آمار بریتانیا نرخ تورم مصرف کننده در این کشور در ماه اکتبر به 
  را ثبت کرده است.سال گذشته 01رین نرخ تورم در حدود درصد رسیده؛ این رقم باالت

 :مشاور امنیت ملی آمریکا         

 به ایران مستقیما پیام دادیم

  
زگشت به توافب برجام پیدا نشده و این یعنی اجیک سولیوان گفته هیچ راه مشخصی برای ب

 رودنمیمذاکرات وین خو  پیش 
همزمان با پایان دور دیگری از مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت های جهانی، که بدون حصول 
توافب خاتمه یافته، جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست شورای روابو 
خارجی گفته است که آمریکا مستقیما به ایران پیام داده که در صورت ادامه رفتارش در برنامه 

 تمی و خودداری از بازگشت به توافب اتمی برجام چه روی خواهد داد.ا
آقای سولیوان مشخص نکرده این پیام چگونه به ایران منتقل شده است. ایران و آمریکا روابو 
سیاسی با یکدیگر ندارند و آیت هللا علی خامنه ای هم مذاکره کنندگان ایران را از تماا با مقام 

 کرده است.های آمریکایی منع 
داند که صبر آمریکا چه حدی دارد گفته آقای سولیوان در پاسخ به این سئوال که آیا ایران می

است: "ما هم ازطریب متحدان اروپایی و هم مستقیما با ایران نگاه و نگرانیمان را درباره ادامه 
ر بیشت  اینجا فعالیت های تهران در پیشبرد برنامه هسته ای این کشور مطرح کرده ایم. من در

از این نمی خواهم علنا عیان کنم که این پیام ها دقیقا چه بوده و معتقدم که ایران متوجه این 
پیش از این مقام های سیاسی و نظامی دولت جو بایدن گفته بودند که هیچ  . موضو  هست"

رار دارد. گزینه ای در برابر ایران حذف نشده و از جمله گزینه نظامی، هم همچنان روی میز ق
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برخی از رسانه های آمریکایی گفته اند که در صورت شکست مذاکرات احیای توافب هسته ای 
 ند.برجام، ایاالت متحده ممکن است رشته تازه ای از تحریم ها را علیه ایران اعمال ک

رت ی و  ص

:جهان خودرو  
ی آیدو مامای برای رقابت با بنز و بکره ن ماشینتریلوکس  

 GENEتصویر،منبع 

ای ای، عرضه سطح تازهترین ماشین کرهاین هفته در جهان خودرو؛ معرفی نسل جدید لوکس
های ویدیویی و تولید ای پورشه برای بازیاز سیستم خودران در محصوالت بنز، ماشین مسابقه
 و.امیک میلیون دستگاه ماشین با موتور الکتریکی در  

 

 ایلیموزین کره
ترین مدل خود را با هدف رقابت جنسیس، زیرمجموعه لوکس هیوندای، نسل جدیدی از لوکس

هایی از مدل ای هفته گذشته عکسکند. کارخانه کرههای آلمانی به بازار عرضه میبا لیموزین
منتشر کرد و اعام کرد که آن را سال آینده عاوه بر بازارهای جهانی در آمریکا هم  G90جدید 

 خواهد فروخت.
زیرمجموعه جنسیس را به عنوان مارکی لوکس و مستقل از هیوندای  2106هیوندای در سال 

 اولین مدلی که پیش از آن سدان لوکس و پرطرفدار هیوندای در بازار کره بود، G90تاسیس کرد. 
 بود که با نام جنسیس معرفی شد.

یوپ خواهد ظاهر محصوالتش همزمان با شیک بودن، اسپرت هم باشد و سانگجنسیس می
این ایده به بهترین شیوه اجرا شده است.  G90گوید در لی، مدیر طراحی جنسیس می

های های دیگر جنسیس دو خو موازی است که نسبت به مدلهای ماشین شبیه به مدلچراغ
 تر است و روی بدنه و تا درهای جلو کشیده شده است.دیگر باریک
 GENESISمنبع تصویر،

رده و قرار است جنسیس درباره قوای محرکه و امکانات لوکس ماشین اطاعاتی منتشر نک
 فروش ماشین منتشر شود.های آینده و همزمان با آغاز پیشجزییات بیشتر در هفته
بلند و دو مدل سدان در محصوالتش دارد دو مدل شاسی G90ای عاوه بر خودروساز لوکس کره

 اگوید تو به زودی اولین مدل کاما الکتریکی خود را به بازار عرضه خواهد کرد. این شرکت می
  هایش را الکتریکی خواهد کرد.همه مدل 2101سال 
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 :ویژهگزارش 
ت احاصل مذاکر ه به اهمیت روند وجگزارش ویژه این شماره خبرنامه را با تو                     

، بدون خارجی برجام در وین از میان دیدگاه های ارائه شده از سوی خبرگزاری های داخلی و

 نشر می شود. ، انتخا  ونهادن برآنمهر تائید 
روشن است که نظر خبرنامه درباره حاصل مذاکرات دور یا دور های بعدی مذاکره های وین    

زود بین مذاکره کنندگان توافب حاصل خواهد شد، اما توافقی که در نهایت  آن است که دیر یا

ریکا ست همخوانی نخواهد آم سته اصلی و اولیه  هیچ کدام از طرفین که منظور ایران وابا خو

 داشت.

 اما نگر تحلیلگر خبرگزاری "دویچه و ل ه" و

 دور هشتم مذاکرات وین، آغاز تعدیل تقاضاهای حداکثری

  
های فراوان به پایان رسید. حال قرار است دور هشتم دور هفتم مذاکرات وین با کش و قوا

 .برگزارشود میادی 2120مذاکرات بزودی در وین و پیش از پایان سال 
     

اسااامی ایران بود که با تاخیری چندماهه دور هفتم تحت تاثیر هیات نمایندگی جدید جمهوری

وگوهای وین شد. برخورد متفاوت و طرح اسناد جدید پیشنهادی در کنار نادیده گرفتن وارد گفت

ضای مذاکرات  شدت توافقات در شش دور قبلی مذاکرات در اواخر حیات دولت دوازدهم ف را به 

 .به چالش کشید

تروئیکای اروپایی به صااورت رساامی ناخرسااندی خود را از رویکرد جدید هیات نمایندگی ایران  

تواند این چنین ادامه یابد. امیرحسااااین اعام کرد و در چندین مورد تهدید کرد که مذاکرات نمی

ادعاهای مقامات  کننده ارشااااد در پاسااااخ،عبدالهیان وزیر خارجه و علی باقری کنی مذاکره
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ها بر اساااااا محتوی برجام اروپایی و آمریکایی را رد کرده و مدعی شاااادند مفاد پیشاااانویس

 .تنظیم شده است

المللی اتمی و دولت ایران نیز شاادت یافت و به نوبه خود به موازات اختاف نظر بین آژانس بین

ی اتمی ایران از عدم نشااینی ناگهانی سااازمان انرژتر ساااخت. اما عقبمذاکرات را شااکننده

صب دوربین ستیابی به توافب با رافائل همکاری در ن سای کرج و د سات ت سی های آژانس در تأ

گروساااای، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی باعث شااااد تا اختافات از نقطه جوش دور 

از  هموار شود. البته عدم پاسخ منطقی حکومت ایران به وگوهاشده و مسیر برای ادامه گفت

های آژانس در جریان عملیات خرابکارانه در تاسااایساااات اتمی بین رفتن حافظه یکی از دوربین

شدن تحریم این های جدید به بعد از برداشتهکرج توافب کنونی و مشروط کردن فعالیت دوربین

 .استتوافب را متزلزل کرده

قف شد. مقامات اروپایی و دور هفتم مذاکرات بعد از پیشرفت نسبی در حوزه فنی به ناگاه متو

که فضااااای کنندگان ایرانی را دلیل وقفه دانسااااتند و آن را در حالیآمریکایی تقاضااااای مذاکره

از ابتدای »نامیدند اما علی باقری کنی مدعی شااااد که « ناامیدکننده»مذاکرات رو به جلو بود 

سااتراحت عادی نویس توافب، به امذاکرات توافب حاصاال شااده بود که پس از رساایدن به پیش

سااازد ولی در عین حال این اختاف اگرچه سااختی و ناپایداری مذاکرات را آشااکار می«. برویم

 .دهدجدی بودن آن را نیز نشان می

ای" ها" و "اقدامات هستهنتیجه دور هفتم مذاکرات توافب بر سر دو سند با عناوین "لغو تحریم

اساااامی ایران ساااخنان بلیغاتی جمهوریبندی تبه عنوان مبنای کار اسااات. بر خاف صاااورت

ست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ« انریکه مورا» سیا سئول  کننده مذاکرات وین به معاون م

تر است. وی توضیح داده که دو سند یادشده مبنای فعالیت حاوی توافقات شش واقعیت نزدیک

ت. بدین ترتیب نوعی کننده ایرانی اساااادوره قبل عاوه بر چند خواساااات تیم جدید مذاکره

مصااالحه انجام شااده که به طور نساابی با نرمش بیشااتری از سااوی هیات نمایندگی حکومت 

ایران همراه اساات. ناخشاانودی حسااین شااریعتمداری مدیر مساائول روزنامه کیهان و برخی از 

نشااااینی قابل انتظار از تقاضاااااهای نیروهای تندرو از روند جدید مذاکرات نیز تاییدکننده عقب

تواند مشااااابه خود برجام نمایانگر تمایل آقای اکثری و فرابرجامی اساااات. در عین حال میحد

 .ای و نهاد والیت فقیه برای گریز از مسئولیت پذیرش بازسازی برجام باشدخامنه

بنابراین در واقع تازه مذاکرات بعد از یک وقفه هفت ماهه با توافب بر ساااار مبنای مشااااترک و 

و  شااده اساات که به قول یکی از اعضااای هیات نمایندگی آمریکا در شاار وگوهامدالیته گفت

 .قرار دارد «بایست باشدرفت اما بدتر از آنچه میبهتر از آنچه انتظار می»وضعیت 

اسامی به مشاوره و کسب اجازه از مقامات اصلی رسد هیات نمایندگی جمهوریبه نظر می

ای توافقی که دولت یاز داشااته اساات. خامنهای برای ادامه مذاکرات نو بخصااوص آقای خامنه

قبلی با نقش آفرینی جواد ظریف و عباا عراقچی در ماه خرداد به آن دست یافته بود را قبول 

شااوند و طرح محسااو  می« تندرو»ها نکرد و تصااور کرد که حضااور تیم جدید که از دید غربی
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ازی برجام را در موقعیت بهتری به "تقاضای حداکثری" در برابر "فشار حداکثری" می تواند بازس

 .لحاظ موازنه امتیازات برای نظام قرار دهد

شبینانه و خیالرفت واقعیتاما همانطور که انتظار می بافانه مجال های موجود به این تلقی خو

نشااااینی از مواضااااع کننده ایرانی زودتر از زمانی که قرار بود عقبتحقب نداد؛ هیات مذاکره

 .استرا آغاز کرده شعاری و ناممکن

ضائی که گفته بود:  سن ر سخنان مح شایی از  سرانجام »رمزگ سال های آینده با  نرخ ارز در 

سازد که در برنامه نظام را آشکار می« رسدها به ثبات میرسیدن مذاکرات و برداشتن تحریم

سته کرده رویکردی غیرتعجیلی می شی کردن مذاکرات طرف مقابل را خ سای و در خواهد با فر

خواهد برجام بازساااازی شاااود اما به نهایت به توافب مورد نظر راضااای کند. در واقع نظام می

ر تشاارطی که پایداری داشااته و امتیازی فراتر از آن ندهد؛ همچنین سااانتریفیوژهای پیشاارفته

 .آر یک شودجایگزین سانتریفیوژهای آی

مدت بودن توافقات برای ر ضاااارورت کوتاهاما اروپا و آمریکا متوجه این راهبرد شااااده و با تاکید ب

های مرتبو با سااااازی تمهیدات مقامات تهران هسااااتند تا ریسااااکنجات برجام به دنبال خنثی

اساامی ایران هر چه زودتر مرتفع شاده و ای جمهوریهای حسااا هساتهگساترش فعالیت

نه متاطم را در برنگیرد. عاوه بر این دموج دیگری از بی یا خاورم باتی  هان ث یدن خوا با لت  و

فت مت ایران برای گ فت توافب حکو یا خارج از توافب وگو پیرامون دیگر حوزهدر های اختافی 

برجام نیز اسااات که مورد حمایت اتحادیه اروپا و کشاااورهای حوزه جنوبی خلیج فارا نیز قرار 

 .دارد

اشته و بر سر های روسیه و چین نیز نسبت به رویکرد جدید حکومت ایران نظر موافب نددولت

های ایران و آمریکا به مفاد برجام تاکید دارند. اصاارار نماینده روساایه بر بازگشاات سااریع دولت

از سااااوی دولتهای ایران و آمریکا نشااااانگر اهمیت راهبردی احیای برجام « انعطاف حداکثری»

 .برای روسیه است

های غربی بر بازگشاات ها و اصاارار دولتاسااامی بر ضاارورت الغای فوری تحریمتاکید جمهوری

های حساا های اتمی مطابب برجام، متوقف کردن فعالیتاسامی به فعالیتسریع جمهوری

سته سته»ای و نگرانی از کاهش ه شان پیچیدگی و تنگنای گفت« اینقطه گریز ه وگوها را ن

د. دهد. در این شرایو دور هشتم مذاکرات وین در یک فضای پارادوکسیکال آغاز خواهد شمی

وقت امید به احیای برجام تا این حد کاهش نیافته و سااااخن از مرگ کامل آن از یک سااااو هیچ

گاه نیز بعد از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسااای دو جدی نبوده اسااات اما از ساااوی دیگر هیچ

 .اندطرف به توافب نزدیک نبوده

مواضااع کنونی هر دو آنچه مشااخص اساات این واقعیت اساات که بازسااازی برجام در فراسااوی 

طرف قابل دسااتیابی اساات. با توجه به اینکه هنوز بر ساار چگونگی رفع اختافات اساااساای 

بینانه نیست؛ در عین ای برای فرجام مذاکرات واقعاست، مهلت چند هفته تفاهم حاصل نشده

ص بر کردن مذاکرات و موکول کردن آن به بازه زمانی چند ماهه و نبود موعد مشااااخحال زمان
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نیز کارساااز نیساات. بنابراین ساارنوشاات مذاکرات بازسااازی  وگوهابرای به نتیجه رساایدن گفت

 .کشدمی 2122برجام به سال 

ها را آوری در برابر تحریماسااامی ایران از چند ناحیه تحت فشااار اساات که تداوم تا جمهوری

ات مالی سنگین است. نخست وضعیت فاکت بار اقتصادی، خزانه خالی، تعهددشوار ساخته 

بنیاد و صنفی است که حکومت را به برداشته شدن فوری دولت و افزایش اعتراضات معیشت

اسااات. البته چون سااایاسااات نظام رویکرد غیرتعجیلی اسااات لذا بودجه ها نیازمند کردهتحریم

 .است اما این سیاست مقطعی استها تنظیم شده با فرض وجود تحریم 0010

 :تاثیر آن بر روند مذاکراتتهدیدهای اسرائیل و 

افزایش اقدامات تهاجمی بازدارنده اساااارائیل                                                                

دیگر نگرانی حکومت اساات. مسااتقل از اینکه دولت اساارائیل توانایی حمله مسااتقیم به مراکز 

ات آشااکار آنها و مذاکره با دولت آمریکا در مدت را داشااته باشااد، تهدیدای ایران در کوتاههسااته

شده سایت این خصوص باعث نگرانی مقامات حکومت ایران  ست.  همزمان با پایان « نورنیوز»ا

دور هفتم مذاکرات وین با انتشااار مطلبی مدعی اقدامات دولت اساارائیل برای ایجاد اختال در 

شد. بر مبنای گفته شاروند توافقات  سالیوان، م جمهور آمریکا، ور امنیت ملی رئیسهای جیک 

اسااامی در خصااوص اقدامات دولت آمریکا در صااورت شااکساات پیام مسااتقیمی به جمهوری

است. دولت بایدن بر خاف رویکرد اولیه خوردن مذاکرات مربوط به بازسازی برجام ارسال شده 

گسااترش  های گذشااته بهکرد در هفتهها چندان سااختگیری نمیکه در خصااوص اجرای تحریم

اسامی ها روی آورده و فشار بر جمهوریها و تحرکاتی برای جلوگیری از دور زدن تحریمتحریم

را افزایش داده است. در داخل هیات حاکمه آمریکا نیز ضرورت اقدامات فوری برای متوقف کردن 

 .اسامی ایران رو به افزایش استای جمهوریماجراجویی هسته

از مقامات ارشد امنیتی و نظامی سابب آمریکا که برخی از آنها در  در چند روز گذشته شماری

ای به جو بایدن خواسااتار ارسااال پیام صااریح به دوره دولت اوباما مساائولیت داشااتند در نامه

اسااامی شاادند که نزدیک شاادن به قابلیت فنی تولید بمب اتمی با پاسااخ نظامی جمهوری

ه نوبه خود دامنه اسااااتفاده از پنجره فرصاااات را برای آمریکا روبرو خواهد شااااد. این عامل نیز ب

 .جمهوری اسامی ایران کاهش داده است

اسااامی ایران از تعهدات برجام افزایش تروئیکای اروپا نیز ناشااکیبایی خود را به خروج جمهوری

سیدن جمهوری صریح کرده که ر ستهداده و ت ستانه جنگ افزار ه سامی ایران به آ ای را خو ا

کند. تشاادید تنش بین نمایندگان کشااورهای فرانسااه، آلمان و بریتانیا با هیات لقی میقرمز ت

نمایندگی حکومت ایران بر خاف دوره دولت روحانی به جایی رساااایده اساااات که باقری کنی 

ضع آنها را از آمریکا غیرسازنده تر بشمار آورده است. البته در زمان تصویب برجام نیز موضع موا

 .تر بودتر و سختگیرانهسه و بریتانیا از دولت آمریکا قاطعهای فراندولت

انداز فرجام مذاکرات مشااخص نیساات اما به حال با در نظر گرفتن تمامی تحوالت هنوز چشاام

های مختومه کردن پرونده بازسازی برجام برای هر دو طرف بیشتر است و رسد ریسکنظر می
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با همه موانع و دشااااواری مذاکرات وین در مقطع فعلی برای طرفین مفید ها تداوم در نتیجه 

شود. البته مسیر همچنان پیچیده و پر از ناهمواری و فراز و نشیب خواهد بود اما محسو  می

بعید اساات که رشااته مذاکرات قطع شااود؛ به همان دلیلی که تا کنون ادامه یافته در آینده نیز 

 .پیشرفت خواهد کردبر استمرار خواهد داشت و در روندی تدریجی و زمان

 

* * * 


